
Соодіе 
ТЪІ8 І8 а сіі^ііаі сору оі' а Ъоок ІЪаІ \ѵа8 рге8егѵесі іЪг §епегаІіоп8 оп НЬгагу 8Ііе1ѵе8 ЪеіЪге іі ѵѵа8 сагейШу 8саппесі Ъу Соо^іе а8 рагі оі' а рго]есІ 
Іо таке ІЪе лѵог1(і’8 Ъоок8 сІІ8соѵегаЫе опііпе. 

И Ьа8 8игѵіѵесі 1оп§ епои^Ъ іЪг ІЪе соругі§Ъі Іо ехріге апсі іЪе Ъоок Іо епіег ІЪе риЫіс сіотаіп. А риЫіс сіотаіп Ъоок І8 опе ІЪаІ ^а8 пеѵег 8иЪіесІ 
Іо соругі^Ъі ог \ѵЪо8е іе^аі соругі^Ъі Іегт Ъа8 ехрігесі. \УЪеіЪег а Ъоок І8 іп ІЪе риЪПс сіотаіп тау ѵагу соипігу Іо соипігу. РиЪНс сіотаіп Ъоок8 

аге оиг §аІе\ѵау8 Іо ІЪе ра8І, герге8епІіп§ а \ѵеа1іЪ о^ЪІ8Іогу, сиііиге апсі кпо\ѵ1её§е іЪаІ’8 ойеп сііШсиІІ Іо сіІ8соѵег. 

Магк8, поіаііош апсі оіЪег таг^іпаііа рге8епІ іп ІЪе огі^іпаі ѵоіите лѵііі арреаг іп ІЪІ8 Ше - а гетіпсіег оі" ІЪІ8 Ъоок’8 Іощ ]оигпеу кот ІЪе 
риЪ1І8Ъег Іо а ІіЪгагу апсі йпаііу Іо уои. 

ІІ8а§е §иійе1іпе8 

Соо§1е І8 ргоисі Іо рагіпег лѵііЬ 1іЪгагіе8 Іо сіі^іііге риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 апсі таке іЪет хѵісіеіу ассе88ІЪ1е. РиЪііс сіотаіп Ъоок8 Ъеіоп§ Іо ІЪе 
риЫіс апсі \ѵе аге тегеіу іЪеіг сшіосііаш. КеѵегіЪеіе88, ІЪІ8 \ѵогк І8 ехреп8Іѵе, 80 іп огсіег Іо кеер ргоѵісііп§ ІЪІ8 ге8оигсе, \ѵе Ъаѵе Іакеп 8Іер8 Іо 
ргеѵепі аЪи8е Ъу соттегсіаі рагІіе8, іпс1иёіп§ р1асіп§ ІесЪпісаі ге8ІгісІіош оп аиіотаіесі циегуіп§. 

\Уе аІ80 а8к ІЪаІ уои: 

+ Маке поп-соттегсіаі те о/іке ^Іез \Уе сіе8І§пес1 Соо§1е Воок 8еагсЪ ІЪг и8е Ъу іпс1іѵісіиаІ8, апсі \ѵе ^ие8І ІЪаІ уои и8е 1Ъе8е Ше8 ІЪг 
рег80паі, поп-соттегсіаі ригро8е8. 

+ Ке/гаіп/гот аиіотаіесі диегуіп§ Бо поі 8епсІ аиіотаіесі ^ие^іе8 оі" апу 80ГІ Іо Соо§1е’8 8у8Іет: Іі" уои аге сопсіисііп^ ге8еагсЪ оп тасЫпе 
Ігап8ІаІіоп, оріісаі сЪагасІег гесо^піііоп ог оіЪег агеа8 \ѵЪеге ассе88 Іо а 1аг§е атоипі оі' Іехі І8 Ъеірйіі, ріеа8е сопіасі ш. \Уе епсоига^е ІЪе 
и8е оі' риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 іЪг 1Ъе8е ригро8е8 апсі тау Ъе аЪіе Іо Ъеір. 

+ Маіпіаіп аіігіЪиііоп ТЪе Соо§1е ‘Ѵаіегтагк” уои 8ее оп еасЪ Ше І8 е88еп1іаі Шг іШогтіп§ реоріе аЪоиІ ІЪІ8 рго]есІ апсі Ъеіріп§ ІЪет ііпсі 
асісііііопаі таІегіаІ8 іЪгои^Ъ Соо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е сіо поі гетоѵе іі. 

+ Кеер іі Іе%аІ ^ѴЪаІеѵег уоиг и8е, гететЪег ІЪаІ уои аге ге8роп8ІЪ1е Шг еп8игіп§ ІЪаІ \ѵЪаІ уои аге сІоіп§ І8 Іе^аі. Бо поі а88ите ІЪаІ ^81 

Ъесаи8е \ѵе Ъеііеѵе а Ъоок І8 іп ІЪе риЪііс сіотаіп Шг и8ег8 іп ІЪе Шііесі 8іа1е8, ІЪаІ ІЪе \ѵогк І8 аІ80 іп ІЪе риЪііс сіотаіп іш и8ег8 іп оіЪег 
соипІгіе8. \УЪеіЪег а Ъоок І8 8ІІ11 іп соругі^Ъі ѵагіе8 іхот соипігу Іо соипігу, апсі \ѵе сап’І ойег §иіёапсе оп ѵѵЪеіЪег апу 8ресійс и8е оГ 
апу 8ресійс Ъоок І8 а11о\ѵесІ. Р1еа8е сіо поі а88ите ІЪаІ а Ъоок’8 арреагапсе іп Соо^іе Воок 8еагсЪ теап8 іі сап Ъе шесі іп апу таппег 
апу\д/Ъеге іп іЪе \ѵог1<± Соругі^Ъі іпМп§етепІ ІіаЪіііІу сап Ъе циііе 8еѵеге. 

АЪоиІ Соо§1е Воок 8еагсЪ 

Соо§1е’8 тІ88Іоп І8 Іо ог§апіге ІЪе \ѵогісі’8 іпіштаііоп апсі Іо таке іі ипіѵег8а11у ассе88ІЪ1е апсі шеШІ. Соо§1е Воок 8еагсЪ Ъеір8 геасіег8 

сіІ8соѵег іЪе \уог1сі’8 Ъоок8 \ѵЪііе Ъеіріп^ аиіЪог8 апсі риЪ1І8Ъег8 геасЪ пе\ѵ аисііепсе8. Уои сап 8еагсЪ іЪгои^Ъ іЪе Ш11 Іехі оі' ІЪІ8 Ъоок оп іЪе ѵѵеЪ 
ацЪккр : //Ьоокз . доодіе . сот/ 



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании СооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские права или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 

это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использования 
Компания СооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

• Не используйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали программу Поиск книг СооДе для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

• Не отправляйте автоматические запросы. 

Не отправляйте в систему СооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ. 

• Не удаляйте атрибуты СооДе. 

В каждом файле есть "водяной знак" СооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти 
дополнительные материалы ири помощи программы Поиск книг СооДе. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 

поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо^іе 
Миссия СооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 

Программа Поиск книг СооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый поиск ио этой книге можно выполнить на странице {гЬЪр: //Ьоокз. §оо§1е. сот/ 
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ЕзІаЫізЬесі Ьу РгоГеззог Е. А. 5орносьез оГ Нагѵаггі 

ІТпіѵегзіІу Гог “1Ье ригсЬазе оГ Огеек ап<1 Ьаііп 

Ьоокз, (1Ъе апсіепі сіаззісз) ог оГ АгаЬіс 

Ьоокз, ог оГ Ьоокз іііизігаііпз ог ех- 
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АгаЬіс Ьоокз.” \ѴІ11, 

(іаіесі 1880.) 
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Книги, отмѣченныя звѣздочкой, рекомендованы Ученымъ Комите¬ 

томъ Министерства Народнаго Просвѣщенія нлн же перепечатаны безъ , 

существенныхъ перемѣнъ съ изданій рекомендованныхъ”' 

"Геродотъ. Скиеія н походъ Дарія га скиѳовъ съ введеніемъ, 
примѣчаніями, 24 рнеункамн и 2 географическими каргами. 
Объясн. Г. О. фонъ-Гаазе. Изданіе второе.70 код. 

"Геродотъ. Греко-персидскія войны съ введеніемъ, примѣча¬ 
ніями, 31 рисункомъ и географическою картою. Объясн. 
Г. О. фонъ-Гаазе. Изданіе второе . ...... ... . . 70 коп. 

"Гомеръ. Иліада. I п. съ введеніемъ, примѣчаніями, 15 рисуя- ■ 
нами и географическою картою. Объясн. О. А. Манштейнъ. 
Изданіе второе.. 30 коп. 

"Гомеръ. Иліада. Ш п. съ введеніемъ, примѣчаніями, 22 рис. 
< и географическою картою. Объясн. Ст. Ос. Цибульскій. 
Изданіе второе .............. .... 30 коп. 

Гомеръ. Иліада въ сокращеніи. Выд. I: Пѣсни I—XII съ 
пропусками. Съ' краткими примѣчаніями и указателемъ соб- • 
ственныхъ именъ. Преимущественно для курсорнаго чтенія. 
Обработалъ Г. О. фонъ-Гаазе .ч .' г . 80 коп. 

"Гомеръ. Одиссея. I д. съ введеніемъ, примѣчаніями и 17 рис. 
Объясн. .0. А. Радецкій. Изданіе второе . •. ч . . 30 коп. 

"Гомеръ. Одиссея. 11 пі съ примѣчаніями и 6 рисунками.. 
Объясн. С. А. Радецкій.' Изданіе второе . . . . ... . 30 коп. 

"Гомеръ. Одиссея. VI п. съ примѣчаніями и 8 рисунками. 
Объясн. И. А. Счастливцевъ. Изданіе третье . . .... 30 коп. 

"Гомеръ. Одиссея. IX п. съ примѣчаніями и. 11 рисунками. 
Объясн. Н. А. Счастливцевъ. Изданіе второе . ..... 30 коп. 

"Гомеръ. Одиссея въ сокращеніи. Вып. Іг Пѣсни I, 1—87 и 
V—XIII, 125, съ происками. Съ краткими примѣчаніями, 
указателемъ собственныхъ именъ и картою Эллады. Преиму¬ 
щественно для курсорнаго чтенія обраб. Н. А. Счастливцевъ. 60 коп. 

"Ксенофонтъ. Анабасисъ. I кн. съ введеніемъ, примѣчаніями, 
46 рисунками и картою М. Азіи. Объясн. Л: А: Георгіевскій. 
Изданіе четвертое.. . ... 40 коп. 

"Ксенофонтъ. Анабасисъ. II кн. съ введеніемъ, примѣчаніями, 
30 рисунками и картою- М.' Азіи: Объясн. Л. А. Георгіевскій. 
Изданіе третье . . . . . . ..40 коп. 

"Ксенофонтъ. Походъ 10.000 грековъ по Анабасису. Съ ввод¬ 
ными статьями, рисунками, картон и примѣчаніями. Обра¬ 
боталъ С. И. Любомудровъ. . ... . 80 коп. 

"Ксенофонтъ. Воспоминанія о Сократѣ. I кн. съ введеніемъ, 
примѣчаніями и 3 рис. Объясн. К. В. Гибель. Изданіе второе 40 коп. 

"Ксенофонтъ. Воспоминанія о Сократѣ въ избранныхъ отрыв¬ 
кахъ. Съ введеніемъ, примѣчаніями и 8 рисунками. Объясн. 
И. Ѳ. Анненскій. ..80 коп. 

"Платонъ. Апологія Сократа съ введеніемъ, примѣчаніями и 
5 рисунками. Объясн. А. О. Поспишиль. Изданіе четвертое 70 коп. 

"Платонъ. Притонъ съ введеніемъ, примѣчаніями и 3 рисун¬ 
ками. Объясн. А. О. Поспишиль. Изданіе второе.40 коп. 

"Софоклъ. Антигона съ введеніемъ, примѣчаніями, 21 рисун¬ 
комъ и схемами лирическихъ размѣровъ. Объясн. «ттроф. 
А. Н. Деревицкій.оіаі^есіідаЧэС . 80 коп. 
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ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ СОБРАНІЕ 

ГРЕЧЕСКИХЪ 2 РИМСКИХЪ КЛАССИКОВЪ 
СЪ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫМИ ПРИМѢЧАНІЯМИ, 

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ 

ЛЬВА ГЕОРГІЕВСКАГО в СЕРГЕЯ МАНШТЕЙНА. 

ч5=Ж=5*- 

ж талй Цицеронъ. 
РѢЧЬ ВЪ ЗАЩИТУ Т. АННІЯ 

МИЛОНА. 

СЪ ВВЕДЕНІЕМЪ, ПРИМѢЧАНІЯМИ И 10 РИСУНКАМИ. 

и 
В. В. ХОДЫРЕВЪ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВАРШАВСКОЙ 3-Й ГИМНАЗІИ. 

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ. 
_ 

Часть I: Текстъ. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

1898. 

Оідііігесі Ьу і^ооще 
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Доэволено ценэурою. С.-Петербургъ, 20 Февраля, 1898 г. 

Типо-Литографія И. А. Литвинова. Спб., Иэм. п. 12 р. № 14. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оо^іе 



М. ТУЛЛІЙ ЦИЦЕРОНЪ. 
РѢЧЬ ВЪ ЗАЩИТУ Т. АННІЯ МИЛОНА. 

I. ИосогЛіит. 

1 Еізі ѵегеог, іийісез, пе іигре 8ІІ рго &гііззіто уіго 1 

йісеге іпсіріепіет іітеге тіпітедие йесеаі, сит Т. Аппіиз 
ірзе та§рз <іе геі риЫісае заіиіе диат <іе зиа регіигЪеіиг, 

те ай еіиз саизат рагет апіті та^шіийтет абегге поп 
роззе, іатеп Ьаес поѵі іийісіі поѵа іогта Іеггеі осиіоз, диі, 
диоситдие іпсійегипі, сопзиеіийіпет Гогі еі ргізііпит тогет 
іийісіогит гедиігипі. Иоп епіт согопа сопзеззиз ѵезіег сіп- 2 

сіиз езі, иі зоіеѣаі; поп изііаіа ігедиепііа зііраіі зитга; 

поп Ша ргаезійіа, диае рго іетрііз отпіЬиз сегпіііз, еізі 
сопіга ѵіт соііосаіа зипі, поп абегипі Іатеп иі іп 
Того еі іп іийісіо, диатдиат ргаезійііз заІиіагіЬиз еі песез- 

загііз заеріі зитиз, іатеп пе поп іітеге диійет зіпе аіщио 
іітоге роззітиз. 

(^иае зі оррозііа Мііопі риіагет, сейегет іетрогі, іийі- 

сез, пес іпіег іапіат ѵіт агтогит ехізіітагет еззе огаііопі 
Іосит. 8ей те гесгеаі еі гейсіі Сп. Ротреі, заріепііззіті 
еі іибіізвіті ѵігі, сопзіііит; диі ргоіесіо пес іизііііае зиае 
риіагеі еззе, диет гейт зепіепіііз іийісит ігайійіззеі, еип- 

йет іеііз тііііит йейёге, пес заріепііае — іетегііаіет соп^ 
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3 сііаіае тиііііийіпіз аисіогііаіе риЫіса агтаге. (^иат оЪ гет 
Ша агта, сепіигіопез, соЬогІез поп регісиіит поЪіз, зесі 
ргаезійіит йепипііапі, педие зоіит иі диіеіо, зей еііат иі 
та§по апіто зітиз Ьогіапіиг, педие аихіііит тойо Йеіеп- 

зіопі теае, ѵегит еііат зііепііит роііісепіиг. 
Кеіідиа ѵего тиііііийо, диае диійет езі сіѵіит, Іоіа 

позіга е$1, педие еогит диіздиат, диоз ипйідие іпіиепіез, 
ипйе аіідпа Гогі рагз азрісі роіезі, еі Ъиіиз ехііит іисіісіі 
ехзресіапіез ѵійеііз, поп сит ѵігіиіі МіІопіз Гаѵеі, Іит (Іе 
зе, йе ІіЬегіз зиіз, Йе раігіа, йе іогіипіз Ъойіегпо йіе йесег- 
Іагі риіаі. ІІпит депиз езі айѵегзит іпіезіитдие поЪіз, 2 
еогит, диоз Р. Сіойіі іигог гаріпіз еі іпсепйііз еі отпіЪиз 
ехііііз риЫісіз раѵіі; диі Ьезіегпа еііат сопііопе іпсііаіі зипі, 
иі ѵоЪіз ѵосе ргаеігепі, диій іийісагеііз: диогит сіатог, зі 
диі іогіе йіегіі, айтопеге уоз йеЪеЬіі, иі еит сіѵет геііпеа- 

ііз, диі зетрег §епиз іііий Ьотіпит сіатогездие тахітоз 
ргае ѵезіга заіиіе пе^іехіі. 

4 <^иат оЬ гет айезіе апітіз, іийісез, еі Іітогет, зі диет 
ЪаЪеІіз, йеропііе. Nат зі ипдиат йё Ъопіз еі іог'ІіЪиз уігіз, 

зі ипдиат Йе ѣепе тегіііз сіѵіЪиз роіезіаз ѵоЪіз іийісапйі 
йгіі, зі Йепідие ипдиат Іосиз атрііззітогит огйіпит Йеіес- 

Ііз ѵігіз йаіиз езі, иі зиа зіийіа ег^а Іогіез еі Ъопоз сіѵез, 
диае ѵиііи еі ѵегЪіз заере зі&пібсаззепі, ге еі зепіепіііз 
Йесіагагепі, Ьос ргоіесіо Іетроге еат роіезіаіет отпет ѵоз 
ЬаЪеІіз, иі зіаіиаііз, иігит поз, диі зетрег ѵезігае аисіогі- 

Іаіі йейііі йіітиз, зетрег тізегі Іи&еатиз, ап, йіи ѵехаіі а 
регйіііззітіз сіѵіѣиз, аіідиапйо рег ѵоз ас рег ѵезігат ййет, 

5 ѵігіиіет заріепііатдие гесгеетиг. <3иій епіт поЪіз йиоЪиз, 
іийісез, ІаЬогіозіиз, диій та§із зоііісііит, та&із ехегсііит 
Йісі аиі йп§і роіезі, диі, зре атрііззітогит ргаетіогит ай 
гет риЫісат аййисіі, теіи сгийеііззітогит зирріісіогит 
сагёге поп роззитиз? Едиійет сеіегаз Іетрезіаіез еі рго- 
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сеііаз іп І11І8 йитіахаі ЯисІіЬиз сопііопит зетрег риіаѵі 
Мііопі еззе зцЪеипйаз, диіа зетрег рго Ъопіз сопіга ітрго- 

Ьоз зепзегаі; іп іийісіо ѵего еі іп ео сопзіііо, іп дио ех 
сипсііз огйіпіЪиз атрііззіті ѵігі іийісагепі, пипдиат ехізіі- 
таѵі зрет иііат еззе Ьаѣііигов Мііопіз іпітісоз ай еіиз поп 
тойо заіиіет ехзііп^иепйат, зей еііат §1огіат рег Іаіез 
ѵігоз іпігіпдепйат. 

(^иатдиат іп Ьас саиза, іийісез, Т. Аппіі ІгіЪипаІи ге- 6 

Ъиздие отпіѣиз рго заіиіе геі риЫісае ^езііз ай Ьиіив сгі- 
шіпіз Йеіепзіопет поп аЪиІетиг: пізі осиііз ѵійегіііз іпзійіаз 
Мііопі а Сіойіо іасіаз, пес йергесаіигі зитиз, иі сгітеп Ьос 
поЬіз ргоріег тиііа ргаесіага іп гет риЫісат тегііа соп- 

йопеііз, пес розіиіаіигі, иі, зі тогз Р. Сіойіі заіиз ѵезіга 
Іиегіі, ійсігсо еахп ѵігіиіі Мііопіз роііиз диат рориіі Еотапі 
іеіісііаіі аззі^пеііз; зіп ііііиз іпзійіае сіагіогез Ьас Іпсе йіе- 
гіпі, Іит йепідиё оЪзесгаЪо оЪіезІаѣогдие ѵоз, іийісез, зі 
сеіега атізіпшз, Ьос заііейі поЬіз иі геііпдиаіиг, ѵііат аЪ 
іпітісогит аийасіа Іеііздие иі ітрипе Іісеаі йеіепйеге. 

3 8ей апіедиат ай еат огаііопет ѵепіо, диае езі рго- 7 

ргіа ѵезігае диаезііопіз, ѵійепіиг еа еззе геіиіапйа, диае еі 
іп зепаіи аЪ іпітісіз заере іасіаіа зипі еі іп сопііопе аЪ 
ітргоЪіз еі раиір апіе аЪ ассизаІогіЬиз, иі, отпі еггоге зиЪ- 

Іаіо, гет ріапе, диае ѵепіаі іп іийісіит, ѵійеге роззіііз. 
№е&апІ іпіиегі іисеіп еззе іаз еі, диі а зе Ьотіпет ос- 

сізит еззе іаіеаіиг. Іп диа Іапйет игѣе Ьос Ьотіпез зіиі- 
' Ііззіті йізрйіапі? Петре іп еа, диае ргітит іийісіит Йё са- 

рііе ѵійіі М. Ногаііі, іогііззіті ѵігі, диі, попйит ІіЬега сіѵі- 
Іаіе, іатеп рориіі Нотапі сотііііз ІіЬегаІиз езі, сит зиа 
тапи зогогет еззе іпіегіесіат іаіегеіиг. Ап езі диіздиат, 8 

диі Ьос і^погеі, сит йе Ьотіпе оссізо диаегаіиг, аиі пе^агі 
зоіеге отпіпо еззе іасіит, аиі гесіе еі іиге іасіит еззе йе- 

іепйі? Ыізі ѵего. ехізіітаііз йетепіет Р. Аігісапит йііззе, 
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диі, сит а С. СагЪопе ІгіЪипо ріеѣіз зейіііозе іп сопііопе 
іпіегго^агеіиг, диій йе Ті. ОтассЬі тогіе зепіігеі, гезроп- 

йегіі іиге саезит ѵійегі. Кедие епіт роззеі аиі АМІа іііе 
Зегѵіііиз аиі Р. Казіса аиі Ь. Орітіиз аиі С. Магіиз аиі 
те сопзиіе вепаіиз поп пеіагіиз ЬаЪегі, зі зсеІегаЮз сіѵез 
іпіегйсі пеіаз еззеі. ІІ&дие Ьос, іийісез, поп зіпе саиза еііат 
Ьсііз іаѣиііз йосііззіті Ьотіпез тетогіае ргойійегипі, еит, 

диі раігіз иісізсепйі саиза таігет песаѵіззеі, уагіаііз Ьоті- 
пит зепіепіііз поп зоіит йіѵіпа, зей еііат заріепііззітае 
йеае зепіепііа ІіЬегаІит. 

9 0ио<1зі йиойесіт ІаЪиІае посіигпит іигет диодио тойо, 
(ііигпит аиіет, зі зе Іеіо йеіёпйегеі, іпіегйсі ітрипе ѵоіие- 
гипі, диіз езі, диі, диодио тойо диіз іпіегіёсіиз віі, рипіеп- 

Йит риіеі, сит ѵійеаі аіідиапйо §1айіит поЪіз ай Ьотіпет 
оссійепйит аЪ ірзіз роггі^і 1е§іЬиз? 

Аідиі зі Іетриз езі иііит іиге Ьотіпіз песапйі, диае 4 

тиііа зипі, сегіе іііий езі поп тойо іизіит, ѵегит еііат 
ю песеззагіит, сит ѵі ѵіз іііаіа йе&пйііиг. Іпзійіаіогі ѵего еі 

Іаігопі диае роіезі іпіеггі іпіизіа пех? (^иій сотііаіиз позігі, 
диій §1айіі ѵоіипі? диоз ЬаЪеге сегіе поп Іісегеі, зі иіі ііііз 
пиііо расіо Іісегеі. Езі і^ііиг Ьаес, іийісез, поп зсгіріа, зей 
паіа Іех, диат поп йійісітиз, ассерітиз, 1е§ітиз, ѵегит ех 
паіига ірза аггіриітиз, Ьаизітиз, ехргеззітиз, ай диат поп 
Йосіі, зей іасіі, поп іпзіііиіі, зей ітѣиіі зитиз, иі, зі ѵііа 
позіга іп аіідиаз іпзійіаз, зі іп ѵіт еі іп Іеіа аиі Іаігопит 
аиі іпітісогит іпсійіззеі, отпіз Ьопезіа гаііо еззеі ехре- 4 

йіепйае заіиііз. Зііепі епіт 1е§ез іпіег агта пес зе ехзрес- 
Іагі іиЪепІ, сит еі, диі ехзресіаге ѵеііі, апіе іпіизіа роепа 

' Іиепйа зіі диат іизіа гереіепйа. 

11 Еізі регеаріепіег еі диойат тойо Іасііе йаі ірза Іех 
роіезіаіет йеіепйепйі, чиае поп тойо Ьотіпет оссійі, зей 
еззе сит Іеіо Ьотіпіз оссійепйі саиза ѵеіаі, иі, сит саиза, 
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поп іеіит диаегегеіиг, диі 8иі йеіепйепйі саива іеіо еззеі 
изиз, поп Ьотіпіз оссі<іец<іі саиза Ьаѣиіззе іеіит іийісагеіиг. 

(^иаргоріег Ьос тапеаі іп саиза, іийісез; поп епіт йиЪііо, 

^иіп ргоЪаіигиз зіт ѵоЬіз сЫепзіопет теат, зі ій тетіпе- 
гШз, диой оЫіуізсі поп роіезііз, іпзійіаіогет іпіегйсі іоге 
роззе. 

5 8е^иі^и^ і11и«і, диой а Мііопіз іпітісіз заеріззіте (іісі- 12 

іиг, саейет, іп циа Р. Сіойіиз оссізиз езі, зепаіит іийісаззе 
сопіга гет риЫісат еззе Гасіага. ІПат ѵего зепаіиз поп 
зепіепіііз зиіз зоіит, зей еііат зіийііз сотргоЬаѵіі. (^ио- 

ііепз епіт езі Ша сайга а поЪіз асіа іп зепаіи! диіЬиз аз- 

зепзіопіЬиз ипіѵегзі огйіпіз, диат пес іасіііз пес оссиіііз! 

фиапйо епіт й^иепііззіто вепаіи диаііиог аиі зиттит 
диіпдие зипі іпѵепіі, диі Мііопіз саизат поп ргоЪагепі? Бе- 
сіагапі Ьиіиз атЪизіі ігіЪипі ріеѣіз іііае іпіегтогіиае соп- 

ііопез, ^шЪиз соіійіе теат раіепііат іпѵійіозе сгітіпаЪаіиг, 
сит йісегеі зепаіит поп диой зепіігеі, зей диой е§о ѵеііет 
йесегпеге. (^иае диійет зі роіепііа езі арреііапйа роііиз 
диат аиі ргоріег та^па іп гет риЫісат тегііа тейіосгіз 
іп Ъопіз саизіз аисіогііаз аиі ргоріег Ьоз оШсіозоз ІаЪогез 
теоз поппиііа арий Ъопоз §гаііа, арреііеіиг ііа запе, йит 
тойо еа поз иіатиг рго заіиіе Ъопогит сопіга атепііат 
регйііогит. 

Напс ѵего диаезііопет, еізі поп езі іпщиа, пшщиат 13 

іатеп зепаіиз сопзіііиепйат риіаѵіі. Егапі епіт 1е§ез, егапі 
диаезііопез, ѵеі йе саейе ѵеі йе ѵі; пес іапіит таегогет 
ас Іисіит зепаіиі тогз Р. Сіойіі айегеѣаі, иі поѵа диаезііо 
сопзіііиегеіиг. Сиіиз епіт йе іііо іпсезіо зіирго іийісіит 
йесегпепйі зепаіиі роіезіаз еззеі егеріа, йе еіиз іпіегііи диіз 
роіезі сгейеге зепаіит іийісіит поѵит сопзіііиепйит риіавзе? 

Сиг ідііиг іпсепйіит сигіае, орри^паііопет аейіит М. Ьерійі, 
саейет Ьапс ірзат сопіга гет риЫісат зепаіиз іасіат еззе 
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йесгеѵіі? <^иіа пиііа ѵіз ипдиапі езі іп НЬега сіѵііаіе ваз- 

14 серіа іпіег сіѵез поп сопіга гет риЫісат. Иоп епіт езі 
Ша йеіепвіо сопіга ѵіт ипдиат оріапйа, зей поппипдиат 
езі песеззагіа. Ыізі ѵего аиі Ше йіев, дио Ті. ѲгассЬиз езі 
саезиз, аиі Ше, дио Оаіиз, аиі дио агша Заіигпіпі, еііашзі 
е ге риЫіса, орргезза зипі, гет риЫісат Іатеп поп ѵиіпе- 

гагипі. Мдие е§о ірзе йесгеѵі, сит саейет іп Арріа іас- 6 

іат еззе сопзіагеі, поп еит, диі зе йеіепйіззеі, сопіга гет 
риЫісат Іесіззе, зей, сит іпеззепі іп ге ѵіз еі іпзійіае, сгі- 
теп іийісіо гезегѵаѵі, гет поіаѵі. (^иойзі рег йігіозит іііит 
ІгіЪипит зепаіиі, диой зепІіеЬаІ, регбсеге Іісиіззеі, поѵат 
диаезііопет пиііат ЬаЪегетиз. БесегпеЪаІ епіт, иі ѵеіегі- 

Ъиз Іе&іЪиз, Іапіит тойо ехіга огйіпет, диаегегеіиг: йіѵіза 
зепіепііа езі розіиіапіе пезсіо дио — піЫІ епіт песеззе езі 
отпіит те Йа&Ша ргоіегге —; зіс геіідиа аисіогііаз зепаіиз 
етріа іпіегсеззіопе зиЫаІа езі. 

15 Аі епіт Си. Ротреіиз го&аііопе зиа еі Йе ге еі йе 
саиза іийісаѵіі; Іиііі епіт йе саейе, дпае іп Арріа ѵіа іасіа 
еззеі, іп диа Р. Сіойіиз оссізиз еззеі. <^шй ег§о Іиііі? 

петре иі диаегегеіиг. <3иій рогго диаегепйит езі? іасіитпе 
зіі? аі сопзіаі. А дио? аі рагеі. Уійіі ідііиг еііат іп соп- 

іеззіопе іасіі іигіз Іатеп йеіепзіопет зизсірі роззе. (^иой 
пізі ѵійіззеі роззе аѣзоіѵі еит, диі іаіегеіиг, сит ѵійегеі 
поз іаіегі, педие диаегі ипдиат іиззіззеі, пес тоѣіз Іат Ьапс 
заіиіагет іп іийісапйо Цііегат диат Шат Ігізіет йейіззеі. 
МіЬі уего Сп. Ротреіиз поп тойо піЫІ дгаѵіиз сопіга Мііо- 

пет іийісаззе, вей еііат зіаіиіззе ѵійеіиг, диій ѵоз іп іийі¬ 

сапйо зресіаге орогіегеі. Кат диі поп роепат сопіеззіопі, 
зей йеіепзіопет йейіі, із саизат іпіегііиз диаегепйат, поп 
іпіегііит рипіепйит риіауіі. 

16 Іат Ший ірзит йосеі ргоіесіо, диой зиа зропіе іесіі, 7 
РиЫіопе Сіойіо ІгіЪиепйит риіагіі ап Іетрогі. Боті зиае 
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поЫІіззіпшв ѵіг, зепаіиз ргори^паіог аідие Шів диійет Іет- 

рогіѣиз раепе раігопиз, аѵипсиіиз Ьиіоз іисіісіз позігі, ібгііз- 

зіті ѵігі, М. Саіопіз, ІгіЬипиз ріеѣіз М. Бгизиз оссізиз езі: 
піЫІ <іе еіиз тогіе рориіиз сопзиііиз, пиііа диаезііо сіесгеіа 
а зепаіи езі. (Зиапіит Іисіит іп Ьас игЬе іиіззе а позігіз 
раІгіЬиз ассерітиз, сит Р. Аігісапо сіоті зиае диіезсепіі 
Ша посіигпа ѵіз еззеі іііаіа! (^иіз Іит поп §етиіІ? диіз поп 
агзіі сЫоге, диет ітіпогіаіет, ві йегі роззеі, отпез еззе 
сирегепі, еіиз пе песезвагіат диЫет ехзресіаіат еззе тог- 

Іет? Кит і^ііиг иііа диаезііо сіе Аігісапі тогіе Іаіа езі? 

сегіе пиііа. <3иіс1 ііа? диіа поп аііо іасіпоге сіагі ЬотіпеЗ, 17 

аііо оЪзсигі песапіиг. Іпіегвіі іпіег ѵііае сіі^пііаіет зитто- 

гит аідие іпйтогит: тогз диМет іііаіа рег зсеіиз ізсіет 
еі роепіз Іепеаіиг еі Іе^іЪиз. №зі іогіе тадіз егіі раггісісіа, 

ві диі сопзиіагет раігет диат зі диіз Ьитііет песагіі, аиі 
ео тоге аігосіог егіі Р. СІосІіі, диосі із іп топитепііз таіо- 

гит зиогит зіі іпіегіесіиз; Ьос епіт аЬ ізііз заере сіісііиг, 

ргоіпДе диазі Арріиз іііе Саесиз ѵіат типіѵегіі, поп диа 
рориіиз иіегеіиг, вей иЪі ітрипе зиі розіегі Іаігосіпагепіиг. 
Ііадие іп еасіет ізіа Арріа уіа сит огпаііззітит едиііет і8 

Котапип Р. Сіосііиз М. Рарігіит оссійізвеі, поп йпі Ший 
&сіпиз рипіепйит; Ьото епіт поЫІіз іп зиіз топитепііз 
едиііет Коіпапит оссійегаі: пипс еіизсіет Арріае потеп 
диапіаз Іга^оесііаз ехсііаі! <3иае сгиепіаіа апіеа саесіе Ьопезіі 
аідие іппосепііз ѵігі зііеѣаіиг, еасіет пипс сгеЪго изиграіиг, 

розіеадиат ІаІГбпіз еі раггісісіае запдиіпе ітЬйІа езі. 8е4 

диій е§о Ша соттетого? СотргеЬепзиз езі іп Іетріо Са- 

зіогіз зегѵиз Р. СІосІіі, диет іііе а<1 Сп. Ротреіит іпіег- 

йсіепйит соііосагаі; ехіогіа езі еі сопйіепіі зіса сіе тапіЬиз; 

сагиіі іого розіеа РОтреійз, сагиіі зепаіи, сагиіі риЫісо; 

іапиа зе ас рагіеІіЬиз, поп іиге Іедит іисіісіогитдие Іехіі. 
Иит диае го^аііо Іаіа, пит диае поѵа диаезііо сіесгеіа еаі? 19 
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АЦиі ві гез, 8І ѵіг, ві іетриз иііит йідпит йиі, сегіе Ьаес 
іп Ша сааза зитта отпіа іиегипі. Іпзійіаіог егаі іп Іого 
соііосаіиз аЦие іп ѵезііѣиіо ірзо зепаіиз; еі ѵіго аиіет тогз 
рагаЪаІиг, сиіиз іп ѵііа піІеЬаІиг заіиз сіѵііаііз; ео рогго 
геі рпЫісае Іетроге, дио зі шшз іііе оссійіззеі, поп Ьаес 
зоіит сіѵііаз, зей §епІез отпез сопсійіззепі. Кізі ѵего, ^ша 
регіесіа гез поп езі, поп іиіі рипіепйа, ргоіпйе ^иазі ехііиз 
гегит, поп Ьотіпит сопзіііа 1е§іЪиз ѵіпйісепіиг. Міпив йоіеп- 

йит іиіі ге поп регіесіа, зей рипіепйит сегіе піЬіІо хпіпиз. 

20 Оиоііепз е&о ірзе, іийісез, ех Р. Сіойіі Іеііз еі ех сгиепііз 
. еіиз тапіЪиз ейй§і! ех диіѣиз зі те поп уеі теа ѵеі геі 
рпЫісае іогіипа зегѵаззеі, диіз Іапйет йе іпіегііи тео диае- 

зііопет Іпііззеі? 

8ей зіпііі зптпз, диі Сгизит, ^иі Аігісапит, Ротреіпт, 

позтеі ірзоз сит Р. Сіойіо сопіегге аийеатпз. Тоіегаѣіііа 
іиегипі іііа, Р. Сіойіі тогіет ае^ио апіто іегге пето роіезі. 
Ьи^еі зепаіиз, таегеі едиезіег огйо, Іоіа сіѵііаз сопіесіа 
зепіо езі; здиаіепі типісіріа, аМісІапІиг соіопіае, а§гі йепі- 

^ие ірзі Іат Ьепеіісит, Іат заіиіагет, Іат тапзиеіит сіѵет 
21 йезійегапі. Коп іиіі еа сапза, іийісез, ргоіесіо, поп іиіі, сиг 

зіѣі сепзегеі Ротреіиз ^иае8ііопет іегепйат; зей Ьото заріепз 
аЦие аііа еі йіѵіпа ^иайат тепіе ргаейііиз тиііа ѵійіі: 
іиіззе іііпт зіЬі іпітісит, іатіііагет Мііопет: іп соттипі 
отпіит Іаеііііа зі еііат ірзе даийегеі, іітиіі, пе ѵійегеіиг 
іпйгтіог ййез гесопсіііаіае дгаііае; тиііа еііат аііа ѵійіі, 
зей Ший тахіте, диатѵіз аігосііег ірзе Іиііззеі, ѵоз Іатеп 
іогіііег іийісаіигоз. Ііадие йеіе^іі ех йогепііззітіз огйіпіЪиз 
ірза Іитіпа, педие ѵего, ^иой пошшііі йісіііапі, зесгеѵіі іп 
іпйісіЪив Іедепйіз атісоз теоз. Кедие епіт Ьос содііаѵіі ѵіг 
іизіізвітиз, пецие іп Ъопів ѵ|гіз Іе^епйіз ій аззедиі роіиіззеі, 
еііатзі сиріззеі. Коп епіт теа дгаііа іатіІіагіІаІіЪиз сопіі- 
пеіиг, ^иае Іаіе раіеге поп роззипі, ргоріегеа ^иой сопзие- 

ю 
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іийіпез ѵісіиз поп роззипі еззе сит тиііів; зей, зі диі<1 роз¬ 

еттами, ех ео роззитиз, диой гез риЫіса поз сопіипхіі сит 
Ъопіз: ех диіѣиз Ше сит оріітоз ѵігоз Іе^егеі ійдие тахіте 
ай Мет зиат регііпеге агЬіігагеіиг, поп роіиіі Іе&еге поп 
зіийіозоз теі. (^иой уего іе, Ь. Богоііі, Ьиіс диаезііопі ргае- 22 

еззе тахіте ѵоіиіі, піЬіІ диаезіѵіі аііші пізі іизііііат, §гя- 

ѵііаіет, Ьитапііаіет, Мет. Тиііі, иі сопзиіагет песеззе 
еззеі, сгейо диой ргіпсірит типиз еззе йисеѣаі гезізіеге еі 
Іеѵііаіі тиііііийіпіз еі регйііогит іетегііаіі. Ех сопзиІагіЬиз 
іе сгеаѵіі роііззітит: йейегаз епіт, диат сопіетпегез рори- 

Іагез іпзапіаз, іат аЪ айиіезсепііа йоситепіа тахіта. 

II. Жаггаііо. 

9 (Зиат оЬ гет, іийісез, иі аіідиапйо ай саизат сгітеп- 23 

дие ѵепіатиз, зі педие отпіз сопіеззіо іасіі езі іпизііаіа, 

педие йе сапза позіга дпісдиат аіііег ас поз ѵеііетиз а зе- 

пат іийісаіит езі, еі Іаіог ірзе Іедіз, сит еззеі сопіго- 

ѵегзіа пиііа іасіі, іигіз іатеп йізсеріаііопет еззе ѵоіиіі, еі 
еі Іесіі іийісез іздие ргаерозііиз езі диаезііопі, диі Ьаес іизіе 
заріепіегдие йізсеріепі, геіідиит езі, іийісез, иі піЬіІ іат 
диаегеге аііий йеѣеаііз, пізі піег иігі іпзійіаз іесегіі. (^иой 
дио іасіііиз аг^итепііз регзрісеге роззіііз, гет §евіат ѵоЪіз 
йит Ъгеѵііег ехропо, диаезо, йііі&епіег аііепйііе. 

Р. Сіойіиз сит зіаіиіззеі отпі зсеіеге іп ргаеіига ѵехаге 24 

гет риЫісат ѵійегеідие ііа ігасіа еззе сотіііа аппо зире- 

гіоге, иі поп тиііоз тепзез ргаеіигат §егеге роззеі, диі 
поп Ьопогіз ^гайит зресіагеі, иі сеіегі, зей еі Ь. Раиіит 
соііе&ат ейидеге ѵеііеі, зіп^иіагі ѵігіиіе сіѵет, еі аппит 
шіедгит ай йііасегапйат гет риЫісат диаегегеі, зиѣііо 
геіідиіі аппит зиит зезедие іп ргохітит аппит ігапзіиііі, 
поп, иі йі, ге%іопс аіідиа, зей иі ЬаЪегеі, диой ірзе йісе- 

п 
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Ъаі, ай ргаеіигат ^егепйат, Ьос езі ай еѵегіепйат гет ри- 

25 Ыісат, ріепит аппит аЦие тіе§гит. ОссиггеЪаІ еі тапсат 
ас йеЬіІет ргаеіигат йиіиіат зиат сопзиіе Мііопе;: еит 
рогго зитто сопзепзи рориіі Котапі сопзиіет. бегі ѵійеЪаі. 
Сопіпііі ее ай еічз сотреіііогез, зей ііа, Іоіат иі реііііопет 
ірзе зоіиз еііат іпѵіііз іИіз §иЬегпагеі, Іоіа иі сотіііа зиіз, 
иі йіеІіІаЪаІ, итегіз зизііпегеі. СопѵосаЪаІ ІгіЪиз, зе іпіег- 
ропеѣаі, СоШпат поѵат йііесіи регйіііззітогит сіуіит .соп- 

зсгіЬеЬаі. (^иапіо іііе ріига тізсеѣаі, Іапіо Ыс та§із іп Йіез 
сопѵаіезсеѣаі. ЦЪі ѵійіі Ьото ай отпе іасіпиз рагаііззітиз 
іогііззітит ѵігит, іпітісіззітит знит, сегііззітит сопзиіет, 

ійдие іпіеііехіі поп зоіит зегтопіЬиз, зей еііат зийга&ііз 
рориіі Котапі заере еззе йесіагаіит, раіат а§еге соеріі еі 

26 арегіе йісеге оссійепйит Мііопет. Зегѵоз а&гезіез еі Ъаг- 

Ъагоз, диіѣиз зііѵаз риЫісаз йерориіаіиз егаі Еігигіатдие 
ѵехагаі, ех Арреппіпо йейихегаі, диоз ѵійеЬаІіз. Кез егаі 
тіпіте оЪзсига; еіепіт йісіііаѣаі раіат сопзиіаіпт егірі 
Мііопі поп роззе, ѵііат роззе. Зі&пійсаѵіі Ьос заере іп зе- 
паіи, йіхіі іп сопііопе; диіп еііат М. Раѵопіо, іогііззіто 
ѵіго, диаегепіі ех ео, диа зре іигегеі Мііопе ѵіѵо, гезропйіі 
Ігійио Шига аиі зиттит диайгійио еззе регііигит: диат 
ѵосет еіиз ай Ьипс М. Саіопет зіаііт Раѵопіиз йеіиііі. 

27 Іпіегіт сит зсігеі Сіойіиз — педие епіт егаі йіШсіІе Ю 
ій зсіге — ііег зоііетпе, Іе^ііітит, песеззагіит апіе Йіет 
хш Каіепйаз РеЪгиагіаз Мііопі еззе Ьапиѵіит ай йатіпет 
ргойепйит, диой егаі йісіаіог Ьапиѵіі МПо, Кота зиЬіІо 
ірзе ргоіесіиз ргійіе езі, иі апіе зиит Гипйит, диой ге іп- 

Іеііесіит езі, Мііопі іпзійіаз соііосагеі; аідие ііа ргоіесіиз 
езі, иі сопііопет ІигЬиІепІат, іп диа еіиз іигог йезійегаіиз 
езі, диае іііо ірзо йіе ЬаЪіІа езі, геііпдиегеі: диат, пізі 
оЪіге іасіпогіз Іосира Іетриздие ѵоіиіззеі, пипдиат геіідиіз- 

28 зеі. Мііо аиіет сит іп зепаіи іиіззеі ео йіе, дпоай зепдіиз 
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езі дішіззиз, дошит ѵепіі, . саісеоз еі ѵезіітепіа тиіаѵіі, 
раиіізрег, дат ее ихог, иі йі, сотрагаі, соттогаіиз езі, 
деіп ргоіесіиз іЙ Іетрогіз, ■ еит іат Сіодіиз, зі чиідет ео 
діе Вотат ѵепіигиз егаі, гедіге роіиіззеі. ОЬѵіат йі еі 
Сіодіиз, ехредііиз, іп ечио, пиііа гаеда, пиіііз ітредітепііз, 
пиіііз Огаесіз сотШЬиз, иі зоіеѣаі, зіпе ихоге, чиод ттчиат 
іеге, сит Ьіс іпзідіаіог, чиі Вег Шид ад саедет ііасіепдат 
аррагаззеі, сит ихоге ѵеЬегеІиг, іп гаеда, раепиіаіиз, та§по 
еі ітредііо еі тиІіёЬгі ас деіісаіо апсіііагит риегогитчие 
сотііаіи. Ріі оЪѵіат Сіодід апіе. Гипдит еіиз Ьога Геге ипде- 29 

сіта аиі поп тиііо зесиз. Зіаііт сотріигез сит Іеііз іп 
Ьипс іасіипі де Іосо зирегіоге ітреіит; адѵегзі гаедагіит 
оссідппі. Сит аиіет Ьіс де гаеда, геіесіа раепиіа, дезііиіз- 

зеі зечие асгі апіто деіепдегеі, іііі, чиі егапі сит Сіодіо, 
діадію едисііз рагііт гесиггеге. ад гаедат, иі а Іегдо Мііо- 

пет адогігепіиг, рагііт, чиод Ьипс іат іпіег&сіит, риіа- 

гепі, саедеге іпсіріипі еіиз зегѵоз, чиі розі егапі; ех чиіЪйз 
Чиі апіто йдеіі іп дотіпит еі ргаезепіі Йіегипі, рагііт 
оссізі зипі, рагііт, сит ад гаедат ридпагі ѵідегепі, дотіпо 
зиссиггеге ргоЫЬегепІиг, Мііопет оссізит еі ех ірзо Сіодіо 
аидігеці еі ге ѵега риіагепі, ■ іесегипі ід зегѵі Мііопіз — 

дісат епіт арегіе поп дегіѵапді сгітіпіз саиза, зед иі Гас- 

Іит езі — пес ітрегапіе пес зсіепіе пес ргаезепіе дотіпо, 

Чиод зиоз чиіедие зегѵоз іп Іаіі ге іасеге ѵоіиіззеі. 
11 Наес, зісиі ехрозиі, ііа §езІа зипі, іидісез: іпзідіаіог зо 

зирегаіиз езі, ѵі ѵісіа ѵіз ѵеі роііиз орргезза ѵігіиіе аида- 

сіа езі. №Ьі1 дісо, чиід гез риЫіса сопзесиіа зіі, піЬіІ, чиід 
ѵоз, піЬіІ, чиід отпез Ьопі: піЬіІ запе ід ргозіі Мііопі, чиі 
Ьос іаіо паіиз езі, иі пе зе чиідет зегѵаге роіиегіі, чиіп 
ипа гет риЫісат ѵозчие зегѵагеі. 8і ід іиге йегі поп роіиіі, 
піЬіІ ЬаЪео чиод дёіепдат; зіп Ьос еі гаііо досііз еі песез- 

зііав ЬагЬагіз еі тоз депІіЬиз еі іегіз еііат Ъеіиіз паіига 
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ірза ргаеэегірзіі, иі отпет зетрег ѵіт, диаситдие оре роз- 
зепі, а согроге, а сарііе, а ѵііа зиа ргориізагепі, поп роіе- 

зііз Ьос іасіпиз ітргоѣит ішіісаге, диіп зітиі іидісеііз отпі- 

Ъп8, диі іп Іаігопез іпсідегіпі, аиі Шогит Іеііз аиі ѵезігіз 
31 зепіепіііз е88е регеипдит. <^иод бі ііа риіаззеі, сегіе оріа- 

Ъіііиз Мііопі іиіі даге іидиіит Р. Сіодіо, поп зетеі аЪ Шо 
педие іит ргітит реіііит, диат іидиіагі а ѵоѣіз, диіа ее 
поп іидиіапдит іііі Ігадідіззеі. 8іп Ьос пето тезігит ііа 
зепііі, поп І11и<1 іат іп іидісіит ѵепіі, оссізизпе зіі, диод 
іаіетиг, 8е<і іиге ап іпіпгіа, диод тиШз іп саизіз ваере диае- 
зііит езі. Іпзідіаз іасіаз еззе сопзіаі, еі ід езі, диод вепа* 

Іиз сопіга гет риЫісат іасіит іидіеаѵіі; аЪ иіго іасіае зіпі, 
іпсегіит езі; де Ьос ідііиг Іаіит езі, иі диаегегеіиг. Па 
еі вепаіив гет, поп Ьотіпет поіаѵіі, еі Ротреіиз де іиге, 
поп де Гасіо диаевііопет Іиііі. !№ит диід ідііиг аііид іп іиді- 

сіит ѵепіі, піві иіег иігі іпзідіав іесегіі? ргоіесіо піЬіІ: зі 
Ьіс іііі, иі пе зіі ітрипе; зі іііе Ьиіс,, иі зсеіеге зоіѵатиг. 

III. Тгасіаііо. 

32 Оиопат ідііиг расіо ргоЪагі роіезі іпзідіав Мііопі. іесіззе \2 

Сіодіит? Заііз езі іп іііа диідет Іат аидасі, Іат пеіагіа 
Ъеіиа досеге, тадпат еі саизат, тадпат врет іп Мііопіз 
тогіе ргорозііат, тадпаз иіііііаіез іиіззе. Падие іііид Саз- 
зіапит <сиі Ьопо біегіі» іп Ьіз регзопіз ѵаіеаі, еізі Ъопі 
пиііо етоіитепіо ітреііипіиг іп Найдет, ітргоѣі ваере рагѵо. 

Аідиі, Мііопе іпіегіесіо, Сіодіиз Ьаес аззедиеЪаіиг, поп тодо 
иі ргаеіог еззеі поп ео сопзиіе, дио зсеіегіз іаееге піЬіІ 
роззеі, зед еііат иі еіз сопзиІіЪиз ргаеіог еззеі, диіЪиз зі 
поп адіиѵапііѣиз, аі сопіѵепІіЬиз сегіе врегагеі роззе ве 
еіидеге іп іііів зиіз содііаіів іигогіЬиз: сиіиз іііі сопаіив, иі 
ірзе гаІіосіпаЪаІиг, пес сирегепі гергітеге, зі роззепі, сит 
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Іапіит Ьепейстт еі ее йеЪеге агѣіігагепіиг, еі, зі ѵеііепі, 
іогіаззе ѵіх роззепі ігап^еге Ьотіпіз зсеіегаііззіті соггоѣо- 

гаіат іат ѵеіизіаіе аийасіат. Ап ѵего, ішіісев, ѵов зоіі зз 
і&погаііз, у08 Ьоврііез іп Ьас игЬе ѵегзатіпі? ѵезігае реге- 
^гіпапіиг аигез педие іп Ьос регѵа§аіо сіѵііаііз зегтопе 
ѵегзапіиг, диав Ше 1е§ез, зі Іе^ез потіпапсіае зипі ас поп 
іасез игЪіз, резіез геі риЫісае, іиегіі ітрозііигиз поѣіз от- 

піЬиз аЦие іпизіигиз? ЕхЫЪе, диаезо, Зехіе Сіойі, ехЫЪе 
ІіЪгагіит іііші 1е§ит ѵезігагит, диой Іе аіипі егіриіззе е 
йото еі ех тесШз агтіз ІигЪадие посіигпа Іатдиат Раііа- 

йіит ехіиііззе, иі ргаесіагит ѵійеіісеі шипиз аідие іпзіги- 

тепіит ІгіЬипаІиз ай аіідиет, зі пасіиз еззез, диі Іио агѣіігіо 
ігіЬипаІит §егегеІ, йеіегге роззез. Ап Ьиіиз іііе Іедіз, диат 
Сіойіиз а зе іпѵепіат діогіаіиг, тепііопет іасеге аизпз еззеі 
ѵіѵо Мііопе, поп йісат сопзиіе? Бе позіга епіт отпіит — 

поп аийео Іоіит йісеге. Ѵійеіе, диій ехіііі Іех ЬаЪіІига ійе- 

гіі, сиіиз регісиіоза еііат гергеЬепзіо зіі. Еі азрехіі те ііііз 
диійет осиііз, диіѣиз іит зоіеѣаі, сит отпіЪиз отпіа тіпа- 

13 Ъаіиг. Моѵеі те диірре Іитеп сигіае! <3иій? іи те ІіЬі іга- 

Іит, Зехіе, риіаз, сиіиз іи іпітісіззітит тиііо сгпйеііиз 
еііат рипііиз ез, диат егаі Ьитапііаііз теае розіиіаге? Ти 
Р. Сіойіі сгиепіит сайаѵег еіесівіі йото, іи іп риЪНсшп 
аЪіесізіі, Іи зроііаіит іта§іпіЪиз, ехзедиііз, ротра, Іаийа- 

Ііопе, іпіеіісіззітіз Іі&піз зетизіііаіит, посіигпіз сапіѣиз йііапі- 
апйит геіідиізіі. (^иа ге еізі пеіагіе іесізіі, Іатеп, диопіат 
іп тео іпітісо сгийеіііаіет ехрготрзізіі Іиат, Іаийаге поп 
роззит, ігазсі сегіе поп йеѣео. 

Ѵійеііз, іийісез, диапіит Сіойіі іпіегійегіі оссійі Мііо- 34 

пет: сопѵегіііе апітоз пипс ѵісіззіт ай Мііопет. (^иій Мі- 

Іопіз іпіегегаі іпіегйсі Сіойіит? <3иій егаі, сиг Мііо, поп 
йісат айтіііегеі, зей оріагеі? «ОЪзіаЪаі іп зре сопзиіаіиз 
Мііопі Сіойіиз.» Аі ео гери^папіе йеЪаі; ітто ѵего ео йеЬаІ 
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та§із, пес те зийга^аіоге теііоге иІёЪаІиг диат Сіойіо. 

Ѵаіеѣаі ари<і ѵоз, іийісез, Мііопіз ег^а те гетдпе риЫісат 
тегііогит. теіЬогіа, ѵаіеѣапі ргесез еі Іасгітае позігае, диі- 

Ъиз е%о Іит ѵоз- тігійсе тоѵегі зепііеѣат, зей' ріиз тиііо 
ѵаіеѣаі регісиіогит ітрепйепііит Іітог. фит епіт егаі 
сіѵіит, диі зіЬі зоіиіат Р. Сіойіі ргаеіигат зіпе тахіпіо 
гегит поѵагит теіи ргоропегеі ? Зоіиіат аиіет , іоге ѵійе- 
Ъаііз, пізі еззеі із сопзиі, диі еат аийегеі роззеідие соп- 

зігіпдеге. Еит Мііопет ипит еззе сит зепіігеі ипіѵегзиз 
рориіиз Котапиз, диіз йиЪіІагеІ зийга^іо зио зе теіи,. регі- 

сиіо гет риЫісат ІіЪегаге? Аі пипс, Сіойіо гетоіо, изііаііз 
іат геЪиз епііепйит езі Мііопі, иі Іиеаіиг йі^пііаіет зиат: 

зіп&иіагіз Ша еі Ьиіс ипі сопсезза &1огіа, диае соіійіе • аи$е- 
Ъаіиг ігапдепйіз ГигогіЬиз Сіойіапіз, іат Сіойіі тогіе сесійіі. 
Ѵоз айеріі езііз, пе диет сіѵет теіиегеііз: Ьіс ехегсііа- 

Ііопет ѵігіиііз, зийгадаііопет сопзиіаіиз, Іопіет регеппет 
діогіае зиае регйійіі. Ііадие Мііопіз сопзиіаіиз, диі ѵіѵо СІосііо 
ІаЪеіасІагі поп роіегаі, тогіио йепідие Іетріагі соеріиз езі. 
Коп тойо і^ііиг піЬіІ ргойезі, зей оѣезі еііат Сіойіі. тогз 
Мііопі. 

35 «Аі ѵаіиіі ойіит, іесіі ігаіиз, іесіі іпітісиз, іиіі иііог 
іпіигіае, рипііог Йоіогів зиі.> (^иій? зі Ьаес, поп йісо таіога 
іиегипі іп Сіойіо диат іп Мііопе, зей іп іііо тахіта, ппііа 
іп Ьос, диій ѵиіііз атрііиз? (^иій епіт ойіззеі Сіойіит Мііо, 

зе&ёіет ас таіегіет зиае §1огіае, ргаеіег Ьос сіѵііе ойіит, 

дио отпев ітргоЪоз ойітиз? 

І11е егаі иі ойіззеі, ргітит йеіепзогет заіиііз теае, 

йеіпйе ѵехаіогет іигогіз, йотііогет аппогит зиогит, розігето 
еііат ассизаіогет зиит; геиз епіт Мііопіз Іеде Ріоііа ііхіі 
Сіойіиз, диоай ѵіхіі. 0ш> Іапйет апіто Ьос Іугаппит Шит 
іиііззе сгейіііз? диапіит ойіит ііііиз еі іп Ьотіпе іпіизіо 
диат еііат іизіит іиіззе? 

16 

Оідііігесі Ьу ѵ^оооіе 



'РѢЧЬ ВЪ ЗАЩИТУ МИЛОНА. 36—33 

14 Кеіщишп езі, иі іат іііит паіига ірзіиз сопзиеіийодие 36 

йеіепйаі, Ьипс аиіет Ьаес еМет соаг^иапі. <ШЫ1 рег ѵіт 
иодиат Сіойіиз, отпіа рег ѵіт Мііо.» <3иій? е§о, іийісез, 
сит таегепШгаз ѵоЬіз игѣе сеззі, іийісіипте іітиі? N011 

зегѵоз, поп агта, поп ѵіт? <^иае іиіззеі ідііиг іизіа саиза 
гезіііиепйі теі, пізі йііззеі іпіизіа еісіепйі? Біет тіЬі, сгейо, 
Йіхегаі, тиііат ігго&агаі, асііопет регйиеіііопіз іпіепйегаі, 
еі тіЬі ѵісіеіісеі іп саиза аиі таіа аиі теа, поп еі ргае- 

сіагіззіта еі ѵезіга, ішіісіит іітепйит іиіі. Йегѵогит еі 
е^епііит сіѵіит еі іасіпогозогит агтіз теоз сіѵез, теіз 
сопзііііз регісиііздие зегѵаіоз, рго те оЪісі п'оіиі. Ѵійі епіт, 37 

ѵійі Ьипс ірзит <^. Ногіепзіит, Іитеп еі огпатепіит геі 
риЫісае, раепе іпіегйсі зегѵогит тапи, сит тіЬі айеззеі: 
диа іп ІигЪа С. ѴіЬіепиз зепаіог, ѵіг оріітиз, сит Ьос сит 
еззеі ипа, ііа езі тиісаіиз, иі ѵііат атізегіі. Ііадие диапйо 
ііііиз розіеа зіса Ша, диат а Саііііпа ассерегаі, сопдиіеѵіі? 

Наес іпіепіаіа поЪіз езі; Ьиіс е§о ѵоз оЬісі рго те поп зит 
раззиз; Ьаес іпзійіаіа Ротреіо езі; Ьаес ізіат Арріат, топи- 

тепіит зиі потіпіз, песе Рарігіі сгиепіаѵіі; Ьаес еайет 
Іоп&о іпіегѵаііо сопѵегза гигзиз езі іп те: пирег диійет, иі 
зсіііз, те ай ге&іат раепе сопГесіі. 

(^иій зітііе Мііопіз? сиіиз ѵіз отпіз Ьаес зетрег іиіі, 38 

пе Р. Сіойіиз, сит іп іийісіит йеігаЬі поп роззеі, ѵі орргез- 
зат сіѵііаіет іепегеі. (^иет зі іпіегйсеге ѵоіиіззеі, диапіае 
диоііепз оссазіопез, диат ргаесіагае іиегипі! Роіиііпе, сит 
Йотит ас Йеоз репаіез зиоз іііо орридпапіе йеіепйегеі, іиге 
зе иісізсі? Роіиііпе сіѵі едге^іо еі ѵіго іогііззіто, Р. 8езііо, 

со11е§а зио, ѵиіпегаіо? роіиііпе <3- ГаЬгісіо, ѵіго орііто, сит 
Йе гейііи тео Іе^ет іеггеі, риізо, сгийеіівзіта іп іого саейе 
іасіа? роіиііпе Ь. Саесіііі, іизііззіті іогііззітідие ргаеіогіз, 
орри^паіа йото? роіиііпе Шо йіе, сит езі Іаіа Іех йе те, 

сит іоііиз Ііаііае сопсигзиз, диет теа заіиз сопсііагаі, іасіі 
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ііііиз §1огіат НЪепз а^поѵібзеі, иі, еііатзі ісі Мііо ііесіззеі, 
39 сипсіа сіѵііаз еат Іаисіет рго зиа ѵіпсіісагеі? Аі риосі егаі 15 

іетриз! сіагіззітиз еі іогііззітиз сопзиі іпігаіси8 Сіойіо, Р. 

Ъепіиіиз, иііог зсеіегіз ііііиз, ргори^паіог зепаіиз, сіеіепзог 

ѵезігае ѵоіипіаііз, раігопиз риЪІісі сопзепзиз, гезіііиіог ваіи- 

ііз теае; веріет ргаеіогез, осіо ігіЪипі рІсЪёі ііііиз асіѵег- 

вагіі, йеіепзогез теі; Сп. Ротреіиз аисіог еі (Іих юеі гесіі- 

іиз, ііііиз Ьозііз, сиіиз зепіепііат зепаіиз огапіз сіе заіиіе 
теа §гаѵіззігаат еі огпаіізвітат зесиіиз езі, риі рориіит 
Котапит езі соЬогіаіиз, риі. сит Йесгеіит сіе те Сариае 
іесіі, ірзе сипсіае Ііаііае сиріепіі еі еіиз іМет ітріогапіі 
зідпит сЫіІ, иі асі те гезіііиетіит Еотат сопсиггегеі: 
отпіит сіепщие іп Шит ойіа сіѵіит агсІеЪапі йезііегіо теі; 
Яиет риі іит іцісгетіззеі, поп сіе ітрипііаіе еіиз, зесі сіе 

40 ргаетііз со§ііагеіиг. Татеп зе Мііо сопііпиіі еі Р. Сіойіит 
іп іийісіит Ъіз, асі ѵіт пиприат ѵосаѵіі. (^иісі? ргіѵаіо Мііопе 
еі гео асі рориіит, ассизапіе Р. Сіойіо, сит іп Сп. Рот- 

реіит рго Мііопе сіісепіет ітреіиз іасіиз езі, диае іит поп 
тосіо оссазіо, зесі еііат саиза ііііиз орргітепсіі іиіі! №ірег 
ѵего, сит М. Апіопіиз зиттат зрет заіиііз Ьопіз отпіЬиз 
аііиііззеі ^гаѵіззітатдие айиіезсепз поЫІіззітиз геі риЫісае 
рагіет іогііззіте зизсеріззеі, аЦие Шат Ъеіиат, іийісіі 
Іариеов йесііпапіет, іат іггеіііат іепегеі, риі Іосиз, диосі 
іетриз ШисЗ, йі іттогіаіез, іиіі! Сит зе іііе іи^іепз іп 
зсаіагит іепеЬгаз аЪШсІіззеі, та&пит Мііопі іиіі сопйсеге 
іііат резіет пиііа зиа іпѵійіа, М. ѵего Апіопіі тахіта 

41 §1огіа? (Йиісі? сотііііз іп сатро риоііепз роіезіаз іиіі! сит 
Ше іп заеріа гиіззеі, ^Іасііоз сіезігіп&епсіоз, Іарісіев іасіепсіов 
сигаѵіззеі, йеіп зиЪііо ѵиііи Мііопіз регіеггііиз іидегеі асі 
ТіЬегіт, ѵоз еі отпез Ъопі ѵоіа іасегеііз, иі Мііопі иіі ѵіг- 

іиіе зиа ІіЪегеі. 
(>!иет ідііиг сит отпіпт &гаііа поіиіі, Ііипс ѵоіиіі сит 16 
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аіідиогит диегеііа? (^>иет іиге, диет Іосо, диет іетроге, 

диет ітрипе поп езі аизиз, Ьипс іпіигіа, іпідио Іосо, аііепо 
іетроге, регісиіо саріііз поп (ІиЪііаѵіі оссійеге? Ргаезегііт, 42 

іийісез, сит Ьопогіз атрііззіті сопіепііо еі сііез сотіііогит 
зиЪеззеі: дио диісіет іетроге — зсіо епіт, диат іітійа зіі 
атѣіііо диапіадие еі диат зоііісііа зіі сирійііаз сопзиіаіиз 
— отпіа, поп тойо диае гергеЬепйі раіат, зей еііат оѣзсиге 
диае со^ііагі роззипі, іітетиз, гитогет, іаЬиІат Гаізат, 

йсіат, Іеѵет регіюггезсітиз, ога отпіит.аідие осиіоз іпіие- 
тиг. №ЫІ езі епіт іат тоііе, іат Іепегит, іат аиі &а#і!е 
аиі ЯехіЬіІе диат ѵоіипіаз ег§а поз зепзиздие сіѵіит, диі _ 

Поп тойо ітргоЪііаіі ігазсипіиг сапйійаіогит, зей еііат іп 
гесіе Гасііз заере іазіійіипі. Нипс і§ііиг йіет сатрі зрега- 43 

іит аідие ехоріаіит зіѣі ргоропепз Мііо сгиепііз тапіЪиз, 

зсеіиз еі іасіпиз ргае зе іегепз еі сопйіепз, ай іііа аидизіа 
сепіигіагит аизрісіа ѵепіеЪаі? (^иат Ьос поп сгейіЬіІе іп 
Ьос! (^>иат ійет іп Сіойіо поп йиЫіапйит, сит зе Ше, іпіег- 
Гесіо Мііопе, гедпаіигит риіагеі! <3иій? диой сариі езі аийа- 

сіае, іпйісез, диіз і&погаі тахітат ШесеЪгат еззе рессапйі 
ітрипііаііз врет? Іп иіго і^ііиг Ьаес іиіі? Іп Мііопе, диі 
еііат пипс геиз езі Гасіі аиі ргаесіагі аиі сегіе песеззагіі, 
ап іп Сіойіо, диі ііа іийісіа роепатдие сопіетрзегаі, иі еит 
пШП йеіесіагеі, диой аиі рег паіигат Газ еззеі аиі рег Іе^ез 
Іісегеі? 

8ей диій едо агдитепіог? диій ріига йізрйіо? Те, (^. 44 

Реіііі, арреііо, оріітит еі Гогііззітит сіѵет; іе, М. Саіо, 
іезіог, диоз тіЬі Йіѵіпа диаейат зогз йейіі іийісез. Уоз ех 
М. Раѵопіо аийізііз Сіойіит зіѣі йіхіззе, еі аийізііз ѵіѵо 
Сіойіо, регііигит Мііопет ігійио. Розі йіет іегііит &езіа 
гез езі, диат йіхегаі. Сит іііе поп йиЫіагіі арегіге, диій 
со§ііагіі, ѵоз роіезііз йиѣііаге, диій Гесегіі? 

17 (Зиет ай тойит ідііиг еит йіез поп Меіііі? Біхі едиі- 45 
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<іеш пкміо: йісіаіогіз Ьапиѵіпі зіаіа заегійсіа поззе пе^оііі 
піЬіІ егаі; ѵійіі песеззе еззе Мііопі ргойсізсі Ьапиѵіиш іііо 
ірзо дио езі ргоіесіиз йіе, ііадие апіеѵегііі. Аі дио йіе! дио, 
иі апіе йіхі, йиіі іпзапіззіта сопііо, аЪ ірзіиз тегсеппагіо 
ІгіЬапо рІеЪіз сопсііаіа: диет йіет іііе, диат сопііопет, 

диоз сіатогез, пізі ай со^ііаіит іасіпиз арргорегагеі, пип- 

диат геіідиіззеі. Ег§о іііі пе саиза диійет Шпегіз, еііат 
саиза тапепйі, Мііопі тапепйі пиііа іасиііаз, ехеипйі поп 
саиза зоіит, зей еііат песеззііаз йііі. <3иій? зі, иі Ше зсіѵіі 
МПопет іоге ео йіе іп ѵіа, зіс Сіойіит Мііо пе зизрісагі 

46 диійет роіиіі? Ргітит диаего, диі ій зсіге роіиегіі; диой 
ѵоз ійет іп Сіойіо диаегеге поп роіезііз. ІІІ епіт петіпет 
аііит пізі Т. РаІІпат, іатіііагіззітит зиит, го^аззеі, зсіге 
роіиіі Шо ірзо йіе Ьапиѵіі а йісіаіоге Мііопе ргойі Йатіпет 
песеззе еззе; зей егапі регтиШ аііі, ех диіѣиз ій іасіНіте 
зсіге роззеі. 
Мііо йе Сіойіі гейііи ипйе диаезіѵіі? (^иаезіегіі 8апе — 

ѵійеіе, диій ѵоЪіз Іаг^іаг —, зегѵит еііат, иі <^. Аггіиз, 
теиз атісиз, йіхіі, соггирегіі. Ье§іІе іезіітопіа Іезііит 
ѵезігогит: йіхіі С. Саизіпіиз Зсйоіа, Іпіегатпапиз, іатіііа- 

гіззітиз еі ійет сотез Сіойіі, сиіиз іат ргійет Іезіітопіо 
Сіойіиз еайет Ьога Іпіегатпае Іиегаі еі Еотае, Р. Сіойіит 
Шо йіе іп АІЪапо тапзигит Гиіззе, зей зиЪіІо еі еззе пип- 

Ііаіит, Сугит агсііііесіит еззе тогіиит, ііадие герепіе 
Котат сопвіііиіззе ргойсізсі. Біхіі Ьос сотез ііет Р. Сіойіі, 
С. Сіойіиз. 

47 Ѵійеіе, іийісез, диапіае гез Ыз Іезіітопііз зіпі сопГесІае. 18 
Ргітит сегіе ИЪегаІиг Мііо поп ео сопзіііо ргоГесІиз еззе, 
иі іпзійіагеіиг іп ѵіа Сіойіо: диірре, зі Ше оѣѵіиз еі йііи- 

гиз отпіпо поп егаі. Беіпйе — поп епіт ѵійео, сиг поп теит 
диодие а§ат педоііит — зсіііз, іийісез, ійіззе диі іп Ьас 
го^аііопе зиайепйа йісегепі, Мііопіз тапи саейет еззе Гасіат, 
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сопзіііо ѵего таіогіз аіісиіиз: те ѵіДеІісеІ Іаігопет ас зісагіит 
аЪіесІі Ьотіпез еі регДШ ДезсгіЬеЪапІ. Іасепі зиіз ІезііЬиз, 
еіз диі СІоДіит пе^апі ео Діе Котат, пізі (Іе Суго аиДіз- 
зеі, Гиіззе геДкигит: гезрігаѵі, ІіЬегаІиз зит; поп ѵегеог, 
пе, диоД пе зизрісагі диісіет роіиегіт, ѵіДеаг ІД со&ііаззе. 

Nш1с регзёдиаг сеіега; пат оссшгіі ШиД: <і§Ииг пе Сіо- 48 

Діиз диіДет Де іпзіДііз со&ііауіі, диопіат іші іп АІЪапо 
тапзигиз.» 8і диіДет ехііигиз аД саеДет е ѵіііа поп іиіззеі. 
ѴіДео епіт Шит, диі Дісаіиг Де Сугі тогіе пипііаззе, поп 
іД пипііаззе, зеД Мііопет арргоріпдиаге. Кат диіД Де Суго 
пипііагеі, диет СІоДіиз Кота ргойсізсепз геіідиегаі тогіеп- 

Іет? Ипа іиі, іезіатепіит зітиі оЪзі^паѵі; Іезіатепіит аиіет 
раіат іесегаі еі іііит ЬегёДет еі те всгірзегаі. (^иет ргіДіе 
Ьога Іегііа апітат еШапІет геіідиіззеі, еит тогіиит розігі- 

Діе Ьога Десіта Депідие еі пипІіаЪаІиг? 

19 А§е, зіі ііа іасіит: диае саиза, сиг Котат ргорегагеі, 49 

сиг іп посіет зе сопісегеі? ЕсдиіД айегеЪаІ іезііпаііопіз, 
диоД Ііегез егаі? Ргітит егаі піЬіІ, сиг ргорегаіо ориз еззеі; 
ДеіпДе, зі диіД еззеі, диіД ІапДет егаі, диоД еа посіе соп- 

зедиі роззеі, атіііегеі аиіет, зі розІгіДіе Котат тапе ѵепіз- 

зеі? АЦие иі іііі посіитиз аД игЬет аДѵепІпз ѵіІапДиз 
роііиз диат ехреІепДиз Гиіі, зіс Мііопі, сит іпзіДіаІог еззеі, 
зі Шит аД игЬет посіе ассеззигит зсіеѣаі, зиЪзіДепДит 
аідие ехзресІапДит Гиіі. 

Кето еі пе§апІі поп сгеДіДіззеІ, диет еззе отпез заіѵит, 50 

еііат сопйіепіет, ѵоіипі. Зизііпиіззеі Ьос сгітеп ргітит 
ірзе іііе Іаігопит оссиііаіог еі гесеріог Іосиз, педие тиіа 
зоІіІиДо іпДісаззеІ педие саеса пох озІепДіззеі Мііопет; 

ДеіпДе тиііі аЬ Шо ѵіоіаіі, зроііаіі, Ьопіз ехриізі, тиііі Ьаес 
еііат Іітепіез іп зизрісіопет саДегепІ, Юіа Депідие геа сііа- 

геіиг Еігигіа. Аідие іііо Діе сегіе Агісіа геДіепз Деуегііі 51 

СІоДіиз аД АІЬапит. (^иоД иі зсігеі Мііо іііит Агісіае іиіззе, 
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зизрісагі Іатеп йеѣиіі еит, еііатзі Котат іііо (Ііе геѵегіі 
ѵеііеі, ай ѵіііат зиат, ^иае ѵіага Іап^егеі, йеѵегзигит: сиг 
і^ие апіе оссиггіі, пе Ше іп ѵіііа гезісіегеі, пес ео іп Іосо 
зиѣзейіі, дио Ше посіи ѵепіигиз еззеі? 

52 Ѵійео сопзіаге айЬис, іийісез, отпіа: Мііопі еііат иіііе 
ііііззе Сіосііит ѵіѵеге, іііі ай еа, диае сопсиріегаі, оріаііз- 
зітит іпіегіішп Мііопіз; ойіит ііііззе ііііиз іп Ьипс асегЬіз- 
зітит, пиііит Ьиіиз іп іііит; сопзиеіийіпет ііііиз регреіиат 
іп уі іпіегепйа, Ьиіиз Іапіит ід гереііепйа; тогіет аЪ іііо 
йепипііаіат Мііопі еі ргаейісіат раіага, піЬіІ ипдиат аийі- 

(пт ех Мііопе; ргоіесііопіз Ьиіиз йіет іііі поіит, гейішз 
ііііиз Ьиіс і^поіит йііззе; Ьиіиз ііег песеззагіиш, ііііиз еііат 
роііиз аііепит; Ьипс ргае зе Іиііззе іііо йіе Кота ехііигит, 

іііит ео йіе зе йіззітиіаззе гейііигит; Ьипс пиШиз геі 
тиіаззе сопзіііит, іііит саизат тиіапйі сопзіііі Ьпхіззе; Ьиіс, 
зі іпзійіагеіиг, посіет' ргоре игЪет ехзресіапйат, іііі, еііатзі 
Ьипс поп Іітегеі, Іатеп ассеззит ай игЪет посіигпит ііііззе 
теіиепйит. 

53 Уійеатиз пипс ій, ^иой сариі езі, Іосиз ай іпзійіаз, іііе 20 
ірзе иЬі соп^геззі зипі, иігі Іапйет Іиегіі арііог. Ій ѵего, 

іийісез, еііат йиѣііапйит еі йіиііиз со^ііапйит езі? Апіе 
іипйит Сіойіі, дио іп іипйо ргоріег іпзапаз Шаз зиЬзІгис- 
Ііопез іасііе Ьотіпит тіііе уегзаЪапІиг ѵаіепііит, ейііо айѵег- 

загіі аЦие ехсеізо іосо зирегіогет зе іоге риіагаі Мііо, еі 
оЪ еат гет еит іосит ай ри&пат роііззітит еіе&егаі? Ап 
іп ео іосо езі роііиз ехзресіаіиз аЪ ео, ^иі ірзіиз Іосі зре 

54 іасеге ітреіига содііагаі ? Кез Ь^иііиг ірза, іийісез, ^иае 
зетрег ѵаіеі ріигітит. 8і Ьаес поп §ез1а аийігеііз, зей рісіа 
ѵійегеііз, Іатеп аррагегеі, иіег еззеі іпзійіаіог, иіег піЬіІ 
содііагеі таіі: сит аііег ѵеЬегеІиг іп гаейа, раепиіаіиз, ипа 
зейегеі ихог — диій Ьогига поп ітрейіііззітит ? ѵезіііиз, 
ап уеЬісиІит, ап сотез? диій тіпиз рготріит ай ри&пат, 
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сшп раепиіа іггеіііиз, гаесіа ітрейііиз, ихоге раепе сопзігіс- 

Іиз еззеі? — Ѵійеіе пипс Шит, ргітит е^гейіепіет е ѵіііа 
зиЪіЮ: сиг? ѵезрегі: диій песеззе езі? Іагйе: диі сопѵёпіі, 
ргаезегііт ій Іетрогіз? <БеѵегІіІ іп ѵіііат Ротреі.» Рот- 

реіига иі ѵійегеі? зсіеѣаі іп Аізіепзі еззе; ѵіііат иі регзрі- 
ссгеі? тіііепз іп еа Гиегаі. (^иій ег§о егаі? тогае еі Іег&і- 

ѵегзаііопез: (Іит Ьіс ѵепігеі, іосит геііпдиеге поіиіі. 
21 А§е пипс ііег ехрейііі Іаігопіз сит Мііопіз ітрейітепііз 55 

сотрагаіе. Зетрег Ше апіеа сит ихоге, Іит віпе еа; пип- 

диат пізі іп гаейа, Іит іп едио; сотііез Сггаесиіі, диосит- 

диё іЬаІ, еііат сит іп сазіга Еігизса ргорегаЪаі: Іит іп 
сошііаіи пидагит пШП. Мііо, диі пшщиат, Іит сази риегоз 
зутрЬопіасоз ихогіз йисеЪаі еі апсШагит §ге§ез. Сиг і&ііиг 
ѵісіиз езі? (^иіа поп зетрег ѵіаіог а Іаігопе, поппшщиат 
еііат Іаіго а ѵіаіоге оссійііиг: диіа, диатдиат рагаіиз іп 
ітрагаіоз Сіойіиз, Іатеп тиііег іпсійегаі іп ѵігоз. Мес ѵего 56 

зіс егаі ипдиат поп рагаіиз Мііо, сопіга Шит иі поп заііз 
іеге еззеі рагаіиз. Зетрег Ше, еі диапіит іпІегеззеіР. Сіойіі 
зе регіге, еі диапіо іііі ойіо еззеі еі диапіит іііе аийегеі, 
со^іІаЪаІ. (^цат оЬ гет ѵііат зиат, диат тахітіз ргаетііз 
ргорозііат еі раепе аййісіат зсіеЬаІ, пипдиат іп регісиіит 
зіпе ргаезійіо еі зіпе сизіойіа ргоісіеЬаІ. Аййе сазиз, аййе 
іпсегіоз ехііиз ридпагит Магіетдие соттипет, диі заере 
зроііапіет іат еі ехзиііапіет еѵегііі еі регсиііі аѣ аЬіесІо; 

аййе іпзсіііат ргапзі, роіі, озсііапііз йисіз, диі, сит а Іег&о 
Ьозіет іпіегсіизит геіідиіззеі, піЬіІ йе еіиз ехігетіз соті- 
ІіЬиз со^ііаѵіі; іп диоз іпсепзоз іга ѵііатдие йотіпі йезре- 

гапіез сит іпсійіззеі, Ьаезіі іп еіз роепіз, диаз аѣ ео зегѵі 
ййеіез рго йотіпі ѵііа ехреііѵегипі. 

Сиг і^ііиг еоз тапи тізіі? МеіиеЪаІ; зсііісеі, пе іпйі- 57 

сагеіиг, пе йоіогет регГегге поп роззепі, пе Іогтепііз со§е- 
гепіиг оссізит еззе а зегѵіз Мііопіз іп Арріа ѵіа Р. Сіойіит 
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сопйіегі. <^иій ориз езі іогіоге? ^иісі диаегіз? Оссійегііпе? 

Осеійіі. Іиге ап іпіигіа? №Ьі1 ай іогіогеш: іасіі епію іп есиіео 
диаезііо езі, іигіз іп іисіісіо. Оиой ідііиг іп саиза диаегепйит 22 
езі, ій адатиз Ьіс: яиой іогтепііз іпѵепіге ѵіз, ій іаіетиг. 
Мапи уего сиг тізегіі, зі ій роііиз диаегіз, диат сиг рагит 
агаріів айесегіі ргаетііз, пезсіз іпітісі іасіит гергёЬепйеге. 

58 Біхіі епіт Ьіс ійет, диі отпіа зетрег сопзіапіег еі іогіііег, 

М. Саіо, еі йіхіі іп Іигѣиіепіа сопііопе, диае Іатеп Ьиіиз 
аисіогііаіе ріасаіа езі, поп ИЬегІаІе зоіит, зей еііат оюпіЬиз 
ргаетііз йідпіззітоз йііззе, диі йотіпі сариі йеіепйіззепі. 
(^иой епіт ргаетіит заііз тадпит езі Іат Ьепеѵбііз, Іат 
Ъопіз, Іат ййеіііиз зегѵіз, ргоріег диоз уіѵіі? Еізі ій диійет 
поп Іапіі езі, диат диой ргоріег еозйет поп запдиіпе еі 
уиІпегіЬиз зиіз сгшіеііззіті іпітісі тепіет осиіоздие заііаѵіі. 
(Зиоз пізі тапи тізіззеі, Іогтепііз еііат йейепйі йіегипі соп- 

зегѵаіогез (Іотіпі, иііогез зсеіегіз, йеіепзогез песіз. Ніс ѵего 
піЬіІ ЬаЪеІ іп Ыз таііз, диой тіпиз тоіезіе іегаі, диат, 

еііатзі диій ірзі ассійаі, еззе іатеп ііііз тегііит ргаетіит 
регзоіиіит. 

59 Зей диаезііопез игдепі Мііопет, диае зипі Ьаѣііае пипс 
іп аігіо ЬіЬегІаііз, ОиіЪизпат йе зегѵіз? «Кодаз? Бе Р. Сіо- 

йіі.» (^иіз еоз розіиіаѵіі? <Арріиз.> (^иіз ргойихіі? «Арріиз.» 

Цпйе? «АЬ Арріо.» Бі Ъопі! (^иій роіезі аді зеѵегіиз? Бе 
зегѵіз пиііа Іеде диаезііо езі іп йотіпит, пізі йе іпсезіи, 

иі йііі іп Сіойіит: ргохіте (Іеоз ассеззіі Сіойіиз — ргоріиз 
диат іит, сит ай ірзоз репеігагаі —, сиіиз йе тогіе іат- 

диат йе саегітопііз ѵіоіаііз диаегііиг; зей Іатеп таіогез 
позігі іп йотіпит йе зегѵо диаегі поіиегипі, поп диіп роззеі 
ѵегит іпѵепігі, зей диіа ѵійеѣаіиг іпйідпит еззе еі йотіпі 
тогіе ірза Ігізііиз: іп гейт сіе зегѵо ассизаіогіз сит диае- 

60 гііиг, ѵегит іпѵепігі роіезі? Аде ѵего, диае егаі аиі диаііз 
диаезііо? «Неиз іи, Кийо», ѵегѣі саиза, <саѵе зіз тепііагіз. 
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С1о(1іи8 іпвісііаз іесіі Мііопі?» <Еесіі»:—«Сегіа сгих.» «N1x1- 

Іаз іесіі»: <8регаіа ІіЬегІаз.» <3иі<1 Ьас ^иае8ііопе сегііиз? 

ЗиЬііо аЬгеріі іп ^иае6ііопет іатеп зерагапіиг а сеіегіз еі 
іп агсаз сопісіипіиг, пе циіз спт еіз соІІЦиі ро88Іі: Ы сеп- 

іит (ііез репез ассизаіогет сит йііззепі, аѣ ео ірзо ассиза- 

іоге ргосіисіі зипі. <3иій Ьас циаезііопе йісі роіезі іпіедгіиз, 
диіі іпсоггирііиз? 

23 (^иосіві попгіит заііз сегпіііз, сит гез ірза іоі іат сіагіз 61 

аг^итепііз зі&піэдие Іисеаі, рига тепіе аЦие іпіёдга Мііопет, 

пиііо зсеіеге ітЪиіит, пиііо шеіи регіеггііит, пиііа сопзсіеп- 

Ііа ехапітаіит Котат геѵегііззе, гесогйатіпі, рег <1еоз іт- 

тогіаіез, ^иае іиегіі сеіегііаз гесіііиз еіиз, диі іп^геззиз іп 
іогит агсіепіе сигіа, яиае та^пііисіо апіті, диі ѵиііиз, ^иае 
огаііо. Nе^ие ѵего зе рориіо зоіит, зе<1 еііат зепаіиі сот- 

тізіі, педие зепаіиі то<іо, зеі еііат риЫісіз ргаезійііз еі 
агтіз, пе^ие Ьіз іапіит, ѵегит еііат еіиз роіезіаіі, сиі зепа- 

іиз іоіат гет риЫісат, отпет Ііаііае риЬет, сипсіа рориіі 
Котапі агта соттівегаі: сиі пипчиат зе Ьіс рго&сіо ігайі- 
йіззеі, пізі саизае зиае сопініегеі, ргаезегііт отпіа ашііепіі, 
та^па теіиепіі, тиііа зизрісапіі, поппиііа сгейепіі. Ма&па 
ѵіз езі сопзсіепііае, іийісез, еі та#па іп иігапщие рагіет, 

иі педие іітеапі диі піЬіІ соттізегіпі, еі роепат зетрег 
апіе осиіоз ѵегзагі риіепі диі рессагіпі. Nе^ие ѵего зіпе 62 

гаііопе сегіа саиза Мііопіз зетрег а зепаіи ргоѣаіа езі; ѵійе- 
Ьапі епіт заріепііззіті Ьотіпез іасіі гаііопет, ргаезепііат 
апіті, (іе&пзіопіз сопзіапііат. Ап ѵего оЫііі езііз, іийісез, 
гесепіі іііо пипііо песіз Сіойіапае поп тойо іпітісогит Мііо¬ 

піз зегтопез еі оріпіопез, вей поппиііогит еііат іпіітогит? 

Ые§аЪапі еит Котат еззе гейііигит. 8іѵе епіт Ший апіто 63 

ігаіо ас регсііо іесіззеі, иі іпсепзиз о (Ко ігисійагеі іпітісит, 

агЪіігаЬапіиг еит іапіі тогіет Р. Сіойіі риіаззе, иі аефіо 
апіто раігіа сагегеі, сит зап§иіпе іпітісі ехріеззеі ойіит 
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зшип; зіѵе еііат ііііиз тогіе раігіат ІіЬегаге ѵоіиіззеі, поп 
йиЪііаіигпт іогіет ѵігит, чиіп, сию зио регісиіо заіиіет 
рориіо Котапо аііиіізвеі, сейегеі аедио апіто, зесйт аи&г- 

геі ^Іогіат зетрііегпат, ѵоЪіз Ьаес ігиепйа геШщиегеі, диае 
ірзе зегѵаззеі. Миііі еііат Саііііпат аЦие іііа рогіепіа Іодие- 

Ъапіиг: «егитреі, оссираѣіі аіщиет Іосит, Ъеііит раігіае 
іасіеі.» Мізегоз іпіегсіит сіѵез орііте (1е ге риЫіса тегііоз, 
іп ^иіЪиз Ьотіпез поп тосіо гез ргаесіагіззітаз оЫіѵізсапіиг, 
зей еііат пеіагіаз зизрісепіиг! Ег&о Ша іаіза іиегипі; диае 
сегіе ѵега ехзііііззепі, зі Мііо айтізіззеі аіщиій, циой поп 
роззеі Ьопезіе ѵегедие йеіепйеге. 

64 (,>иій? диае розіеа зипі іп еит соп^езіа, ^иае диетѵіз 
еііат тейіосгіит йеіісіогит сопзсіепііа регсиііззепі,^ иі зизіі- 

пиіі, йі іттогіаіез! зизііпиіі? ітто ѵего иі сопіетрзіі ас 
рго піЬіІо риіаѵіі! диае пе^ие тахіто апіто посепз педие 
іппосепз пізі іогііззітиз ѵіг пе&1е§еге роіиіззеі. 8сиіогит, 

діайіогит, ігепогит рііогшіщие еііат тиііііийо йергеЬепйі 
роззе іп(1ісаѣаіиг; пиііит іп игѣе ѵісит, пиііит ап&ірогіит 
еззе йісеЪапі, іп цио поп Мііопі сопйисіа еззеі (Іотиз; агта 
іп ѵіііат Осгісиіапат йеѵесіа ТіЬёгі, (іотиз іп сііѵо Сарііо- 

Ппо зсиііз геіегіа, ріепа отпіа таііеоіогит ай игЪіз іпсепйіа 
сотрагаіогит: Ьаес поп йеіаіа зоіит, зей раепе егейііа, пес 

65 апіе герийіаіа зипі ^иат диаезііа. ЬаийаЪат едиійет іпсге- 
йііііет йііі&епііат Сп. Ротреі, зей йісат, иі зепііо, іийісез. 
ЬГітіз тиііа аийіге со^ипіиг пе<}ие аіііег іасеге роззипі еі, 
^иіЬиз іоіа соттізза езі гез риЫіса. (^иіп еііат іиіі аийіеп- 

йиз рора Ьісіпіиз пезсіо диі йе сігсо тахіто, зегѵоз Мііопіз 
арий зе еЪгіоз іасіоз зіЬі сопіеззоз еззе йе іпісгйсіепйо Рот- 

реіо сопіигаззе, йеіп розіеа зе &1айіо регсиззит еззе аЪ ипо 
йе іИіз, пе іпйісагеі. Ротреіо іп Ьогіоз пипііаѵіі: агсеззог 
іп ргітіз; йе атісогит зепіепііа гет йеіегі ай зепаіит. ЬГоп 
роіегат іп ііііиз теі раігіасдие сизіойіз іапіа зизрісіопе поп 
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теіп ехапітагі, зей тігаЬаг іатеп сгесіі рорае, сопіеввіопет 
вегѵогит аийігі, ѵиіпиз іп Іаіеге, чиой аса рипсіит ѵійегеіиг, 

рго ісіи діайіаіогів ргоЪагі. Уегит, иі іпіеііе&о, саѵекаі 66 

та§ів Ротреіив диат іітекаі, поп еа воіит, диае іітепйа 
егапі, вей отпіа, пе ѵоз аікціііі іітегеіів. Орри&паіа Йотив 
С. Саевагів, сіагіззіті еі іогііввіті ѵігі, рег тикав посіів Ьогав 
пипііакаіиг: пето аийіегаі Іат сеІеЬгі Іосо, пето вепвегаі; 
іатеп аийіеЬаіиг. 1Яоп роіегат Сп. Ротреіит, ргаевіапіізвіта 
ѵігіиіе ѵігит, іітійит виврісагі: йііі^епііат Іоіа ге риЫіса 
вивсеріа пітіат пиііат риіакат. Ггедиепііззіто вепаіи пирег 
іп Саркоііо вепаіог іпѵепіив еві, диі МПопет спт іеіо евзе 
йісегеі: пийаѵіі ве іп вапсііззіто іетріо, диопіат ѵііа іаіів 
еі сіѵів еі ѵігі Мет поп іасіекаі, иі ео іасепіе гев ірва 
Іодиегеіиг. 

25 Отпіа іаіва аЦие іпзійіозе йсіа сотрегіа випі, сит 67 

іатеп, ві теіиііиг еііат пипс Мііопі, поп іат кос Сіойіа- 

пит сгітеп іііпетиз, вей Шав, Сп. Ротреі — іе епіт іат 
арреііо, еі еа ѵосе, иі те ехаийіге роввів — іиав, іиаз, 
пщиат, виврісіопев регЬоггевсітив. 8і Мііопет Іітев, ві кипе 
йе іиа ѵііа пеіагіе аиі пипс со&ііаге аиі тоіііит аіічиапйо 
аіщиій риіав, ві Ііаііае Йііесіив, иі поппикі сопчиівііогев 
іиі Йісіііагипі, ві каес агта, ві Сарііоііпае сокогіев, ві ех- 

сикіае, ві ѵі&іііае, ві йеіесіа іиѵепіив, чиае іиит согрив 
йотитчие сивіойіі, сопіга Мііопів ітреіит агтаіа еві, аЦие 
іііа отпіа іп кипе ипит іпвіііиіа, рагаіа, іпіепіа випі, та§па 
сегіе іп кос ѵів еі іпсгейікііів апітив еі поп ипіив ѵігі ѵігев 
аЦие орев іийісапіиг, ві диійет іп кипе ипит еі ргаевіап- 

ііввітив йих еіесіив еі іоіа гез риЫіса агтаіа еві. 8ей 63 

диів поп іпіеііе^іі отпев іікі геі риЫісае рагіев ае&гав еі 
Іакапіев, иі еав ків агтів вапагев еі сопйгтагев, евве сот- 

тіввав? Сиойзі Іосив Мііопі йаіив еввеі, ргокаввеі ргоіееіо 
Шгі.ірві, петіпет шщиат котіпет котіпі сагіогет іиівзе 
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^иат іе 8ІЬі; пиііит зе иодиат регісиіит рго іиа Йідпііаіе 
іи§іззе; сит іііа ірза Іаеіеггіта резіе зе заеріззіте рго Іиа 
§1огіа сопіепйіззе; ІгіЬипаіит зиит а(І заіиіет теат, чиае 
ііЪі сагіззіта іиіззеі, сопзііііз Іиіз &иЬегпаІит; зе а Іе розіеа 
Йе&пзит іп регісиіо саріііз, айіиіит іп реііііопе ргаеіигае; 
йиоз зе ЬаЪеге зетрег атісіззітоз зрегаззе, Іе іио Ъепейсіо, 
те зио. (іиае зі поп ргоѣагеі, зі ііЪі ііа репііиз іпЪаезіззеІ 
ізіа зизрісіо, пиііо иі еѵеііі тойо роззеі, зі йепщие Ііаііа а 
йііесіи, иг 1>в аі) агтіз зіпе Мііопіз сіайе пшкріат еззеі соп- 

^иіе^и^а, пе ізіе Ьаий йиѣііапз сеззіззеі раігіа, із диі ііа 
паіиз езі еі ііа сопзиеѵіі; іе, Ма§пе, Іатеп апіезіагеіиг, 

диой пипс еііат іасіі. 
69 Уійе, диат зіі ѵагіа ѵііае соттиІаЪіІ^ие гаііо, яиат 26 

ѵа§а уоІиЪіІіздие іогіипа, диапіае іпййеіііаіез іп атісііііз, 
диат ай Іетриз аріае зітиіаііопез, ^иапіае іп регісиііз іи^ае 
ргохітогит, диапіае іітійііаіез. Егіі, егіі Ший ргоіесіо 
Іетриз еі іііисезсеі іііе аіщиапйо йіез, сит іи заіиіагіѣиз, 
иі зрего, геЪиз іиіз, зей іогіаззе тоіи аіщио соттипіит 
іетрогит — диі диат сгеѣго ассійаі, ехрегіі зсіге йеѣе- 

тиз — еі атісіззіті Ьепеѵоіепііат еі ^гаѵіззіті Ьотіпіз 
Мет еі ипіиз розі Ьотіпез паіоз іогііззіті ѵігі та&пііийі- 

70 пет апіті йезійегез. (^иапщиат диіз Ьос сгейаі, Сп. Рот- 

реіит, іигіз риЪІісі, тогіз таіогит, геі йепщие риЫісае 
регіііззітит, сит зепаіиз еі соттізегіі, иі Ѵійегеі, пе диій 
гез риЫіса йеігітепіі сарегеі — ^ио ипо ѵегзісиіо заііз 
агтаіі зетрег сопзиіез іиегипі еііат пиіііз агтіз Йаііз — 

Ьипс ехегсііи, Ьипс йііесіи Йаіо іийісіит ехзресіаіигит 
іиіззе іп еіиз сопзііііз ѵіпйісапйіз, диі ѵеі іийісіа ірза Іоі- 
Іегеі? 8аііз іийісаіит езі а Ротреіо, заііз, іаізо ізіа сопіеггі 
іп Мііопет: ^иі 1е§ет іиііі, диа, иі е§о зепііо, Мііопет 

71 аЬзоІѵі а ѵоѣів орогіегеі, иі отпез сопйіепіиг, Іісегеі. <^>иой 
ѵего іп Шо Іосо аЦие іііів риЫісогит ргаезійіогит сорііз 
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сігситіивив зесіеі, заііз йесіагаі ве поп іеггогет. іпіегге 
ѵоЬіз — чиій епію тіпив іііо йідпит чиат содеге, иі ѵоз 
еипі сопйетпеіів, іп диет апітит айѵегіеге ірзе еі тоге 
таіогит еі вио іиге роззіі ? — вей ргаевійіо евве, иі іп- 

іеііедаіів сопіга Ьевіегпат Шат сопііопет Іісеге ѵоЪів, диой 
вепііаіів, Ііѣеге іийісаге. 

Иес ѵего те, іисіісев, Сіойіапит сгітеп тоѵеі, пес іат 72 

вит йетепв іатдив ѵезігі вепвив і§пагив аідие ехрегв, иі 
певсіат, чиій йе тогіе Сіойіі вепііаіів. Бе чиа, ві іат 
поііет ііа йііиеге сгітеп, иі сіііиі, іатеп ітрипе Мііопі 
раіат сіатаге ас тепіігі ^Іогіозе Іісегеі: «Оссійі, оссійі, 
«поп 8р. Маеііит, чиі аппопа Іеѵапйа іасіигівчие геі іаті- 

«Ііагіз, диіа пітів атріесіі рІеЪет ѵійеЪаіиг, іп виврісіопет 
«іпсійіі ге&пі арреіепсіі, поп Ті. СггассЬшп, чиі соііе^ае та§і- 

«вігаіит рег вейіііопет аЪго^аѵіі, диогит іпіегіесіогев ітріе- 

«ѵегипі огЬет іеггагит потіпів виі ^Іогіа: вей еит» —аийе- 
геі епіт йісеге, сит раігіат регісиіо вио ИЪегаввеі — «сиіив 
«пе&пйит айиііегіит іп риІѵіпагіЬив вапсііввітів поЪіНввітае 
«іетіпае сотргеЬепйегипі; еит, сиіив вирріісіо вепаіив воі- 73 

«Іетпев ге%іопев ехріапйав ваере сепвиіі; еит, дш сіѵет, 

«диет вепаіив, диет рориіиз Еотаппв, диет отпев депіев 
«игѣів ас ѵііае сіѵіит сопвегѵаіогет іийісагапі, вегѵогит агтів 
«ехіегтіпаѵіі; еит, диі гедпа йейіі айетіі, огЪет іеггагит 
«диіЬивсит ѵоіиіі рагіііив еві; еит, чиі ріигітів саейіѣив іп 
«іого Гасіів віп^иіагі ѵігіиіе еі §1огіа сіѵет йотит ѵі еі 
«агтів сотриііі; еит, сиі піЫІ ипдиат пеіав ійіі пес іп іасі- 

«поге пес іп ІіЪійіпе; еит, чиі аейет КутрЬагит іпсепйіі, 
«иі тетогіат риЫісат гесепвіопів іаЪиІів риЫісів ітргевват 
«ехвііп&иегеі; еит йепідие, сиі іат пиііа Іех егаі, пиііит 74 

«сіѵііе іив, пиііі ровзевзіопит іегтіпі; диі поп саіитпіа Иііит, 

«поп іпіивіів ѵіпйісіів ас васгатепіів аііепов іипйов, вей савігів, 
«ехегсііи, відпів іпіегепйів реіеЪаі; чиі поп воіит Еігивсов» — 

29 

ОідйігесІ Ьу і^оояіе 



75-76 ЦИЦЕРОНЪ. 

еоз епіт репііиз сопіетрзегаі — «зей Кипе Р. Ѵагіит, іог- 

«Ііззітит аідие оріітит сіѵет, іийісет позігит, реііеге 
«роззеззіопіЪиз агтіз сазігіздие сопаіиз езі; диі сит агсКі- 

«іесііз еі йесетрёйіз ѵіііаз тиііогит Когіоздие рега^гаЪаі; 
«диі Іапісиіо еі АІріЬиз зрет роззеззіопит Іегтіпагаі зиа- 

«гит; диі, сит аЪ едиііе Котапо зріепйійо еі іогіі, М. Расопіо, 

«поп ітреігаззеі, иі зіЬі іпзиіат іп Іаси Ргіііо ѵепйегеі, 
«герепіе ІіпігіЬиз іп еат іпзиіат таіегіет, саіеет, саетепіа, 

«агта сопѵехіі йотіподие ігапз гірат іпзресіапіе поп йиКі- 

75 «Іаѵіі ехзігиеге аейійсіит іп аііепо; диі Ьиіс Т. Гигіапіо, 

«сиі ѵіго, йі ітгаогіаіез! (диій епіт е§о йе тиііегсиіа Зсапііа, 

«диій йе айиіезсепіе Р. Аріпіо йісат, диогшп иігідпе тогіет 
«езі тіпііаіиз, пізі 8ІЪі Когіогит роззевзіопе сеззіззепі) вей 
«аизшп еззе Т. Ригіапіо Йісеге, зі зіЬі ресипіат, диапіат 
«ророзсегаі, поп йейіззеі, тогіиит зе іп йотит еіиз іііаіи- 

«гит, диа іпѵійіа Киіс еззеі Іаіі ѵіго сопйадгапйит; диі 
«Арріит &а1гет> —Котіпет тіКі сопіипсіит ййіззіта §гаІіа— 

«аЬзепІет йе роззеззіопе йіпйі йеіесіі; диі рагіеіет зіе рег 
«ѵезІіЬиІит зогогіз іпзіііиіі йисеге, 8іс а§еге іипйатепіа, иі 
«зогогет поп тойо ѵезІіЪиІо ргіѵагеі, зей отпі айііи еі 
«Іітіпе.» 

76 (^иатдиат Каес диійет іат ІоІегаЪіІіа ѵійеѣапіиг, еізі 28 
аедиаЪіІіІег іп гет риЪІісат іп ргіѵаіоз, іп іоп^іпдиоз іп 
ргоріпдиоз, іп аііепоз іп зио8 іггиеЪаі; зей пезсіо дио тойо 
Іат изи оКйигиегаІ еі регсаііиегаі сіѵііаііз іпсгейіЬіІіз раііеп- 

Ііа: диае ѵего айегапі іат еі ітрепйеѣапі, диопат тойо 
еа аи( йереііеге роіиіззеііз аиі іегге? Ітрегіит іііе зі пасіиз 
еззеі, — отіііо зосіоз, ехіегаз паііопез, гедез, ІеІгагсЬаз; 
ѵоіа епіт іасегеііз, иі іп еоз зе роііиз іттіііегеі диат іп 
ѵе8Іга8 роззеззіопез, ѵезіга Іесіа, ѵезігаз ресипіаз; ресипіаз 
йіео? а ІіЬегіб, те Біиз Гійіиз, еі а еопіидіЬиз ѵе8ІгІ8 пип- 

диат іііе ейгепаіаз 8иаз ІіЬійіпез соКіКиіззеІ. Гіп^і Каес 
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риіаііз, диае раіепі, диае поіа зипі отпіЬиз, диае Іепепіиг? 

Зегѵогаш ехегсііиз іііит іп игЪе сопзсгіріигит іиіззе, рег 
диоз Іоіат гет риЫісат гездие ргіѵаіаз отпіит роззісіёгеі? 

(^иат оЪ гега, зі сгиепіит діайіит Іепепз сіатагеі Т. Ап- 77 

піиз: «асіезіе, диаезо, аідие аийііе, сіѵез! Р. Сіойіит іпіег- 
«іесі; еіиз іигогез, диоз пиіііз іат Іе&іЪиз, пиШз іийісііз іте- 
«пагс роіегатиз, Ьос іегго еі Ьас (Іехісга а сегѵісіЬиз ѵезігіз 
«герриіі, рег те иі ипит іцз аедиііаз, Іедез ІіЪегІаз, рийог 
«рийісіііа іп сіѵііаіе тапегеі», еззеі ѵего Іітепйит, диопат 
гаойо ій іеггеі сіѵііаз! Кипе епіт диіз езі, диі поп ргоѣеі, 
диі поп Іаийеі, диі поп ипит розі Ьотіпит тетогіат Т. 

Аппіит ріигітит геі риЫісае ргоіиіззе, тахіта Іаеіпіа ро- 

риіит Котапит, сипсіат Ііаііат, паііопез отпез айесіззе 
еі йісаі еі зепііаі? Коп диео ѵеіега іііа рориіі Еотапі §аи- 

йіа диапіа іиегіпі іисіісаге: тиііаз Іатеп іат зиттогит 
ітрегаіогит сіагіззітаз ѵісіогіаз аеіаз позіга ѵіДіІ, диагит 
пиііа педие Іат йіиіигпат аііиііі Іаеііііат пес I ап Іат. 

Мапйаіе Ьос тетогіае, іийісез. 8рего ти1(а ѵоз ІіЪегоздие 78 

ѵезігоз іп ге риЫіса Іюпа еззе ѵізигоз: іп еіз зіп§и1із ііа 
зетрег ехізІітаЪіІіз, ѵіѵо Р. Сіойіо піЫІ еогит ѵоз ѵізигоз 
іиіззе. Іп зрет тахітат еі, диет а<1 тойит сопМо, ѵегіз- 

зітат зитиз асШисІі, Ьипс ірзит аппит, Ьос ірзо зитто 
ѵіго сопзиіе, сотргезза Ьотіпит Исепііа, сирійіІаІіЪиз Ігасііз, 
Іе^іЬиз еі іийісііз сопзіііиііз, заіиіагет сіѵііаіі іоге. Кит 
диіз езі і^ііиг Іат Йетепз, диі Ьос Р. Сіойіо ѵіѵо сопііп^еге 
роіиіззе агЬіІгеІиі ? (*>иі(1? еа, диае іепеііз ргіѵаіа аідие ѵезіга, 

(Іотіпапіе Ьотіпе іигіозо диоі іиз регреіиае роззеззіопіз 
ЬаЬеге роіиіззепі? 

29 Коп Іітео, іийісез, пе ойіо теагит іпітісіііагит іп- 

Яаттаіиз ИЪепІіиз Ьаес іп Шит еѵотеге ѵійеаг диат ѵе- 
гіиз. Еіепіт зі ргаесіриит еззе сІеЪеЪаі, Іатеп ііа сотти- 

піз егаі отпіит Ше Ьозііз, иі іп соттипі ойіо раепе аедиа- 
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Шег ѵегзагеіиг о(1ішп тешп. N011 роіезі йісі заііз, пе со&і- 

Іагі диійет, диапіит іп Шо зсеіегіз, диапіит ехіііі іиегіі. 
79 (^иіп аіс аііепйііе, іийісез. Ыетре Ьаес езі диаезііо «іе іп- 

Іегііи Р. С1о(ііі. Еіп^ііе апітіз — НЪегае зипі епіт позігае 
содііаііопез еі, диае ѵоіипі, зіс іпіиепіиг, иі еа сегпітиз, 
диае ѵі<іетиз —, йп§ііе і^ііиг содііаііопе іта§іпет Ьиіиз 
сош1ісіопі8 теае: зі роззіт еійсеге, иі Мііопет аѣзоіѵаііз, 
зей ііа, зі Р. Сіойіиз геѵіхегіі -— диій ѵики ехіітиізііз? — 

диопат тойо іііе ѵоз ѵіѵиз аШсегеІ, диоз тогіииз іпапі 
со&ііаііопе регсиззіі? (^иій? зі ірзе Сп. Ротреіиз, диі еа ѵіг- 

Іиіе ас іогіипа езі, иі еа роіиегіі зетрег, диае пето ргае- 

Іег Шит, зі із, іпдиат, роіиіззеі аиі диаезііопет йе тогіе 
Р. Сіойіі ошіііеге аиі ірзит аЪ іпіегіз ехсііаге, иігит риіаііз 
роііиз іасіигит іиіззе? Еііат зі ргоріег атісіііат ѵеііеі 
іііит аЬ іпіегіз аѵосаге, ргоріег гет рпЪІісат поп іесіззеі. 
Еіив ідііиг тогііз зейеііз иііогев, сиіиз ѵііат, зі риіеііз рег 
ѵоз гезіііиі роззе, поііііз; еі йе еіпз песе Іаіа диаезііо езі, 
диі зі Іе&е еайет геѵіѵізсеге роззеі, Іаіа Іех пипдиат еззеі. 
Ниіиз егдо іпіегіесіог зі еззеі, іп сопйіепйо аЬ еізпе роепат 
Іітегеі, диоз ИЪегаѵіззеІ? 

80 вгаесі Ьотіпез йеогит Ьопогез ІгіЬиипІ еіз ѵігіз, диі 
Іугаппоз песаѵегипі — диае е§о ѵійі АіЬепіз, диае аіііз іп 
игЬіЬиз Ѳгаесіае! диаз гез йіѵіпаз Іаііѣпз іпвіііиіаз ѵігіз! 

диоз сапіиз, диае сагтіпа! ргоре ай іттогіаіііаііз еі геіі&іо- 

пет еі тетогіат сопзесгапіиг —: ѵоз Іапіі сопзегѵаіогет 
рориіі, Іапіі зсеіегіз иііогет поп тойо ЬопогіЪиз пиіііз аі- 

йсіеііз, зей еііат ай зирріісіит гарі раііетіпі? Сопйіегеіиг, 
сопйіегеіиг, іпдиат, зі іесіззеі, еі та§по апіто еі ІіЬепІег, 

іесіззе зе ИЪегІаІіз отпіит саиза, диой еззеі еі поп сопй- 

81 Іепйит тойо, ѵегит еііат ргаейісапйит. Еіепіт зі ій поп 
пе§аІ, ех дио піЬіІ реііі пізі иі і^позсаіиг, йиЬіІагеІ ій 
іаіегі, ех дпо еііат ргаетіа Іаийіз еззепі реіепйа?—пізі ѵего 
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§г&1іи8 риіаі еже ѵоѣіз, зиі ве саріііз диат ѵезігі йеіепзо- 

гет &іаве; сит ргаевегііт іп еа сопіеваопе, $і дгай еже 
ѵеііеііз, Ьопогез азведиегеіпг атріізвітов. 8і іасіит ѵоЬіз 
поп ргоЪагеіиг — диатдиат диі роіегаі ваіив зиа сиідиат 
но» ргоЬагі? — зей іатеп ві тише іогііяаті ѵігі ѵігіив 
сіѵіЪиз ^гаіа сесійівзеі, тадпо апіто сопзіапіідие сейегеі 
ех іпдгаіа сіѵііаіе; пат диій еззеі іп^гаііиз диат Іаеіагі 
ееіегов, Іидеге еит воіит, ргоріег диет сеіегі Іаеіагепіиг? 

Оиатдиат Ьос апіто ветрег оптев Мшив ід раігіае ргойі- 62 

ІогіЪиз орргітепйів, иі, диопіат шага Мига езвеі &1©гіа, 

регісиіит диодие еі іпѵійіат повігат риіагетиз. Иат диае 
тіЬі ірзі ІгіЪиепйа Іаиз евзеі, сит іапіит іп сопзиіаіи тео 
рго ѵоЪіз ас НЪегіз уезігіз аизив еавет, ві ій. диой сопаЪаг, 

вте тахітів йітісаііопіЪиз теіз те еззе апвигит агЬіігагег? 

Оиае тиііег зсеіегаіит ас регпісіозит сіѵет іпіегйоеге поп 
аайегёі, а регіоиітн поп іітегеі? Ргорозііа іпѵійіа, тогіе, 

рѳепа диі піЬіІо зе^пшз гет риЫісат йеіепйіі, із ѵіг ѵеге 
риіапйиз ей. Рориіі дгаіі еа ргаетііз аШсеге ѣепе тегііоз 
йе те риЬИса сіѵез; ѵігі іогііз — пе зирріісііз диійет тоѵегі, 
иі іогіііег іесівзе раепііеаі. Опат оЬ гет иіегеіиг еайет 83 

сопіеззіоне Т. Аппіиз, диа АЬаІа, диа Казіса, дна Орітіиз, 
диа Магіиз, диа позтеі іря, еі, а дгаіа гев риЫіса езвеі, 
іаеіагѳіиг, я іпдгаіа, іатеп іп дгаѵі іогіипа сопзсіепііа зиа 
пііегеіиг. 

вей ішіиз Ъепейсіі дгаііат, іийісев, іогіипа рориіі Е<ь 
тапі еі ѵевіга іеіісііав а йі іттогіаіее яЬі йеЬегі рпіапі. 
N«0 ѵего диіздиат аіііег агЬіігагі роіеві, пізі диі пиііат 
ѵшп еззе йисіі шітепѵе йіѵіпит, диет пёдие ітрегіі позігі 
тадпііийо педие зоі Ше пес саеіі відпйгитдие тоіиз пес 
ѵісіввііцйшез гегит аідпе огйіпез тоѵепі педие, ій дпой 
тахітпт еа, таіогит варіепііа, диі засга, диі саегітопіаз, 
диі аизрісіа еі ірзі запоіівзіте соіиегипі еі поЪіз зиів роае- 
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84 гІ8 ргойійегипі. Еві, еві ргѳіесіо Ша ѵів, педие іп Ьів сог- 

рогіЬіів аідие іп Ъас ітЪесіІІііаіе повіга іпезі диіййат, дпой 
ѵі^еаі еі вепііаі, поп іпе8І іп Ьос іапіѳ паіигае Іат ргае- 

сіаго тоіи: пМ іогіе ійсігсо поп риіапі, диіа поп аррагеі 
пес сегпііиг; ргоіпйе диаві повігат. ірват гоепіет, диа варі- 

тив, диа ргоѵійетив, диа ѣаес ірва а&ітив ас йісітив, ѵійегѳ 
апі ріапе, диаіів аиі иѣі віі, вепііге роввітив. Еа ѵія і^ііиг 
ірва, диае ваере іпегейіЪіІев Ьоіс игЫ іеіісііаіев аідие орев 
аііиііі, Шат ретісіет ехвііпхіі ас вивіиііі: сиі ргітит 
жепіет іпіесіі, пі ѵі іггііаге іеггодие Іасеввеге іогііввітит 
ѵігит апйегеі ѵіпсегеіигдие аЪ ео, диет а ѵісіввеі, ЬаЬі- 

іигиз еввеі ітрипііаіет еі Іісепііат ветріісгпат. 

85 Ыоп еві Ьитапо сопвіііо, пе тейіосгі диійет, іийіеев, 
Йеогит іттогіаііит сига гев Ша регіесіа: геН&іопев теЬег- 
сиіе ірвае, диае Шат Ьеіпат сайеге ѵійегипі, соттоввеве 
ѵійепіиг еі іив іп іііо впит геііпиівве. Ѵов епіт іат, АіЬапі 
іптиіі аідие Іпсі, ѵов, іпдиат, ітрібго аідиеоЬіевіог, ѵовдве, 
АІЬапогит оЪгйіае агае, яасгогит рориіі Еотапі восіае еі 
аедиаіев, диав Ше ргаесерв атепиа, саевіз рговігаіівдие 
вапсііввітів Іисів, яиЪвігисііопит іпвапів тоііѣив орргеввегаі: 
ѵевігае іит ігае, ѵевігае геіі^іопев ѵі&иегипі, тевіга ѵів 
ѵаіиіі, диат Ше отпі всеіеге роііиегаі; іидпе ех іио ейііо 
топіе, Ьаііагів вапсіе Іиррііег, сиіив Ше Іаспв, пегаога йпев- 

дие ваере отпі пеіагіо віирго еі всеіеге таспіагаі, аНдиапйо 
ай еит рипіепйит осиіов арегиівіі: ѵѳЬів іііае, тоЪів ѵевіго 
іп сопвресіа вегае, вей іовіае іатеп еі йеЪііае рѳепае воіоіае 

86 випі. №ві іогіе Ьос еііат савп іасіит евзе йісещив, пі апіе 
ірзпт васгагіит Вопае Беае, диойезі іп іипйо Т. 8еррі 
Ѳаііі, іп ргітів Ьопевіі еі огпаіі айиквсепіів, апіе ірват, 

іпдпат, Вопат Шат, сит ргоеіітп соттізівзеі, ргітпт 
ШиЙ ѵиіппв ассірегеі, дпо іаеіэдгітат тогіет оЬігеі, иі 
поп аЪвЫиіив іийісіо Шо пеіагіо ѵійегеіиг, вей ай Ьапс іп* 
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32 8%пеів роепаш геэегѵаіиз. Ыес ѵего поп еаёет іга (іеогшп 
Ьаас еіив ваіеІІіііЬий іпіесіі ашепііат, оі віпе іта&іпіѣш, 

віпе сапіи акріе ітіів, віпе ехведиіів, віпе Іатопііѳ, віпе 
ІаиёаііошЪив, віпе йіпеге, оЫіІив сгиоге еі Іиіо, вроііаіив 
І11І08 виргеті сілеі сеіеѣгііаіе, сиі сейегѳ іпітісі еііат воіепі, 
атЪигегеіиг аЬіесіиз. Коп іиівве сгеёо Гав сіагізвітогит 
ѵігогит іогтаз іііі Іаеіеггіто раггісіёае аінріій ёесогів аі- 

&гге, печие иііо іп Іосо роііиз тогіет еіив Іасегагі, диат 
іп дио еввеі ѵііа йатпаіа. 

Бога, те Біив Еііііпв, тіЬі іат Гогіипа рориіі Еотапі 87 

еі сгийеіів ѵійеЪаіиг, диае іоі ап поз іііпт іп Ьапс гет ри- 

Ыісат іпяиііаге раіегеіиг. Роііиегаі віирго запсіізвітав геіі- 
#іопев; вепаіив дгаѵіззіта йесгеіа регіге^егаі, ресипіа ее а 
іпйіеіЪиз раіат гейетегаі; ѵехагаі іп ігіЪипаіи вепаіит, 

отпішп огйшшп сопяепзи рго ваіиіе геі риЫісае &евіа ге- 

всісіегаі, те раігіа ехриіегаі, ѣопа сіігіриегаі, йотит іпсеп- 

ёегаі, НЬегов, сопіидет теат ѵехагаі; Сп. Ротреіо пеіагіит 
Ъекшп іпйіхег аі, тадівігаіиит ргіѵаіогитдие саейев еЯѳсегаі, 
ёопгат щеі ігаігів іпсепёегаі; ѵазіагаі Еігигіат, тиков ве- 
ё&иа ас іогіипі» еіесегаі; іпзіаЬаі, иг^еЪаі; сареге еіив 
ашепііат сіѵііав, Ііяііа, ргоѵіпсіае, гедпа поп роіегапі; іпсі- 

ёеЬапіиг іат Йоті Іе&ез, ^иае поз зегѵіз позігіз аёёіоегепі; 
вШіі егаі спшфіат, чиоё диіёет іііе аёатазвеі, чпой поп 
Ъос аапо впит іоге риіагеі. ОЬвіаЬаі еіив ео^ііаііопіЪив 88 

пето* ргаеіег МЯопепп Шит ірвит, чиі оЪзіаге роіегаі, поѵо 
гѳйли іп $гаііат диазі йеѵіпсіит агЪіігаЬаіиг; Саевагів ро- 

іеаііат зпат еззе йкеЪаі; Ъопогит апітов. іп тео сави соп- 

іетрвегаі: -Мііо ипив иг^еЪаі. 
33 > і*Ніс ёі іштогіаіев, иі зирга йіхі, тепіёт іііі регёко ас 

ВДіоео йеёегапі, пі. Ьяіс йасегеі іпэіёіав. Аіііѳг регіге- ревіів 
Шалим* роіиіі; пиэдпат іііот гев риЬ}іса впо іиге еввеі 
нка. - Эепаіив, сгеёо, ргаеіогет еит сігсшпасгірязэеи Ке 
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сит воіеѣаі диійет ій Іасеге, іп ргіѵаіо еойет Ьос а1к$иій 
89 ргоіесегаі. Ли сопвиіев іа ргаеіоге собгеепйо іогіев Йіізвепі? 

Ргітит, Мііопе оссіво, ЬаЬиізвеі виов сопвиіев; йеіпйе дпів 
іп ео ргаеіоге сопвиі іогіів еввеі, рег <ріет ІгіЬштт ѵігіи- 

Іет сопвиіагет сгийѳКввіте техаіаш евае тетіпізвеі? Ор- 

ргеввіввеі отпіа, роввійёгеі, Іепегеі; 1е§е пота, диае еві іп* 

ѵепіа арий еиш сит геіщиів Іе^іЬив Сіойіапів, вегтов повігов 
ІіЬеПоз виов іесіввеі; ровкгето, піві еит йі іттогіаіев. ,іп 
еат тепіет ітриііввепі, иі Ьото ейнтшаЬив іогііввітшп 
ѵігит сопагеіиг оссійеге, Ъойіе гет риЫісат пиііат ЬаЪе- 

90 геіів. Ап Ше ргаеіог, Ше тего сопвиі.—ві шойо Ъаесіетріа 
аЦие ірва тоепіа віаге ео тіто Іат йіо еі сепЬпІаІит езпв 
ехвресіаге роіиіввепі — Ше йепщие ѵіѵив таіі піЬіІ Іесіявеі, 

шогіиив ипо ех виів ваІеШігЬив йисе. сигіаш іпсепйегііі? 

<іио цшй тівегіив, диій асегЬіив, диій Іисіиознів ѵійітпв? 

Тетріит вапсіііаііз, атріііийіпів, тепіів, сопзіііі риЫісі, 
сариі игЬів, агат восіогит, рогіит отпіит депііит, вейет 
аЪ ипіѵегво рориіо сопсевват ипі огйіпі, іпйаттагі, ехветйі, 
йшевіагі! Ыечие ій іегі а тиііііийіпе ітрегііа, диапцріат 
еввеі тівегит ій ірвит, вей аЪ ипо! сит Іапіит аитв 
8ІІ йвіог рго тогіио, диій й§пі&г рго тіто поп еввеі: аивов? 

Іп сигіаш роіівятит аѣіесіі, иі еат тоііиив іпеепйегѳі, 
91 яиат тітив еѵегіегаі. Еі випі диі йе тіа Арріа фіегапіпг 

Іасеааі йе сапа, еі <ргі аЬ ео .врігапіе іогит раіепі рѳішне 
йеіепйі, сиіив поп геаіііегіі сайаѵегі сигіа! Еісііаіе, ѳхеііаіе 
ірвит, т роіевіів, а тогіиів: ігапдеіів ітреіит гіѵі, сами 
ѵіх зивііпеіів іигіав іпзериііі? Иіві тего 8ивІішшіІ8 еое, «ріі 
сит ІасіЪив ай сигіаш сисшгегцпі, сшп ЫсіЪиз ай Савіогів, 
сит §1айіІ8 Іоіо іого тоіііагипі. Саейі тійівіів рориіит КОта- 

пит, сопііопет діайіів йівіигЪагі, сит аийігеіиг вііепііѳ М. 
Саеііив, ІгіЬипив ріеѣів, тіг еі іп ге риЫіса іогііваошв еі 
іп вивсеріа саива йгшіввітив еі Ъопогцт тоіипіаіі еі аиеЮ- 
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Г 

гііай вепаіім йейііш еі іп Ьас Шоп» аіѵе іпѵійіа іаіѵе йіг- 
іопа віпртіагі Йіѵіпа еі іпегейіЪіІіййе. 

І'і ) . . , - : ■ , і . ' 

IV. РегогаЫо. 

34- 8ей іаш ааіів пшііа йе саиѳа, ехіга сатааш еііат пітю 92 
бгіавве тиііа. С}иій гевіаі, піві иі огет оЫезйепдпе тоец 
кгіісев, иі еаш тівегісогйіат ІгіЬпайв ііогііазіто ѵіго, диат 
ір$е поп. ітрібгаі, е@о, еііат гери§папіе Ьос, еі ітріого еі 
ехроясо? N01116, еі іп повіго отпіит Йеіи пиііат Іасгітат 
азреківію Мііош*, зі ѵпііит зетрег вшйет, еі ѵосейі, еі 
огагёопеш віжЪіІет ас поп тиіаіат ѵійеііб, Ьос тише еі 
рагсеге: Ъаай всіо ап тиііо 8І1 ! еііат айіиѵаайив та$ів. 
Е&шт ві іп §1айіаіогіІ8 рп^пів еі іп іпйті &епегів котшпт 
сопйісіопе аідие Ьгіипа йтійов відпе апрріісев еі, > иі ѵіѵеге 
Іісѳаі, оЪзесгапіеа еііат ойівве воіетив, іогіев аідие апіто- 
во8 еі зе асгііег ірвов тогіі ойегепіев вегѵагѳ сирітив, 
еоготдие вое та$ів тіеегѳі, диі повігат тівегісогйіат поп 
гедоігипі, диат диі іііат еШа§ііаііі, диапіо Ьос тадо іп 
іогійатів сіѵіЪив іасегѳ йеЪетш! Ме цшсіет, іийісеа, ех- 93 
апітапі еі шкгітипі Ьае ѵосев Мііопів, диав аийіо аваійие 
еі диіЪов івіѳгват соіійіе. <Ѵа1еапі>, іпдиіі, «ѵаіеапі сіѵев 
«теі; аві іпсоШтез, віпі Йогепіев, апі Ъеаіі; віеі Ьаес игЪв 
«ргаееіага тіЬідие раігіа сагІБвіта, диодоо тойо вгіі тегііа 
«йе те; йгапдиШа ге риЫіса шеі сіѵев, диотат тіЬі сот 
«іШв поп Іісеі, віпв те іра, вей ргоріег те іпйіеп регіти- 
«апіог: едо сейат аідие аЬіЬо. 8і тіЬі Ьопа ге риЫіса ігш 
«поп Ііспегіі, аі сагеЬо таіа, еі даат ргітшп іе%его Ьеве 
«тогаіат еі ІіЬегат сіѵііаіет, іп еа сопдтевсат. О ігпзіга,» 94 
іпдиіі, «тіЬі впясеріі ІаЪогевІ О зрев ЗДІасев, о со^ііаііопев 
•івапеѳ теле! Едо сит ігіЬшгаз рІеЪів ге риЫіса орргеева 
«те вепаіиі йейіввет, дает ехвііпсішп ассервгат, едпіііЪов 
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<Котапіз, доогпш тігез егапі йеЪіІез, Ъопів ѵігіз, дпі ответа 
«аисіогііаіет Сіойіапіз агтів аѣіееегаяі, гаіЬі шщиат Ъопо- 
<гшп ргаезійішп йейііигит риіагет? Е§о сшп Іе» — тесит 
ёпіт заеріззіте к^иііиг — < раігіае геййійіззет, тіЬі риіа- 
<гет іп раігіа поп Гиіигит Іосит? ІІЬі пипс зепаіиз езі, 
«Яиет зесиіі зипгаз? иѣі е4икев Копшгі іііі, іііі, > іодші, 
«іиі? иЪі зіийіа тяпісіріогит? иЪі Ііаііае ѵосез? иѣі йетфіе 
<іиа Ша, Ж. ТиШг <ріае ріигітіз йііі аихіііо, ѵох аЦне 
<йеіепзіо? МіЬіпѳ ва зой, диі рго іе Іоііепз тогіі те оМиЦ, 
<шЫ1 роіеві орііиіагі?» 

95 Мее ѵего Ьаес, іойісев, аі едо пипс, Йета, зей Ьос еойет 35 

Іѳдшіиг ѵиІЬи, ^ио ѵМеІіз. Же§?аІ евіт ее, пе&аі ш§гагів 
сіуіЬяв іесізае, диае іесегіі: іітійіз еі отпіа еігситзрісіеп- 

Ш>ш рвгісиіа поп педаі. РІеЪет еі іпйтат тиІШийіпт^ 

диае Р. Сіойю Йисе іогіипіз ѵеѳігіз іттіпеЪаІ, ват, <рю 
Іпііог еззе* ѵевіга тііа, ве і'есівзе соттетегаі и* поп тойо 
ѵігіиіе Яесіегеі, зей ейат ігіЪиз зиіз раігітопііз йеіепігеі; 
пес Іітеі пе, сот рІеЪет типвгіЪиз ріас&гіі, ѵев пов соп- 

оіііагіі тегіііз іп гет риЫісат зіпдиІаііЬиз. йепаіив ег$а 
зв ѣепеѵоіепііат ІэдпропЪиз Ыз ірзіз заере еззе регяресіат, 
ѵезігаз тѳгоі. еі уезігогшпогйтит оссиюаііопез^ зІийЬц яѳіч 

• юопе8, дііетеипщие сигзшп іогіипа йейегіі; ве весит аЫа« 
96 іитиш вяве йісіі. Мешівіі еііат ѵосепі зіЪі ргаесовй шойо 

йейііззе, диат тівтае 'йезійегагіі, рориіі, ѵего сип сію- зябга- 

§ііз,' дйей татт рирібгі1>, зе сопзиіері йесіагаішп? пипс йе^ 
пк)(іе, я Ьаес совіпа ее зті іиіига, зіЪі іасіпогіз зозрккк 
пет, поп <|аей сгмпеп ^ юЬйаге, Аййіі Ьаес, ^иаѳ сегіѳ ѵееа 
атЦ Іогіез еі -варюціѳв ѵігоз поп іат ргаетіа жрі зоіеге 

• пѳеіе йліогит ^иащ» ірва гесіе ■ &*№;> зе піЬИ іп ѵііамзі 
ргаесіаіщюте іесівіер й ,;диійет піЬ$ зЙ ргаезіаЪіІіиз чгйго 
«ргат регіеіШв, раЛгіат. ИЬегаге; Ъеаіез евіе, ’двіЬпв «а*-»ев 
Ьжпогі'йіегіі а ,зи» сіѵіЬиа, пес Іатеп -еоз тівегвв,-%ві Ъе* 
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юейсіо сіѵев заоз ѵіеегіпі; вей іатеп ех ошліЬав ргаеашв 97 

тіііпіів, я. еввеі ЬаЪепйа гаііо ргаешіогшп, атрііввітшп «ее 
ргаетіит діогіага; евве Ьапс ипат, ^пае Ъгеѵііаіет ѵііае 
ровіегііаіів шегаогіа сопвоіагеіиг, яиае ѳШсвгеі, .иі аЪзепІев 
айеввепшв, тогіиі ѵіхегетив;: Ьапс йвшдое вязе, спіия дга* 
(ІіЬоз еііат іи саеіит Ьотіпев тійегепіиг авсепйеге. «Бе 98 

«те,»1 іп^иіі, «ветрег рорпіив Вѳтапиз, ветрег отпев деп- 
«іев Іодиепіиг, пиііа шкцшп оЪтиіевсеі теіивіаз. <2иіп Ьос 
«Іетроге ірво, сет отпев а теів іпітісю Леев іпѵійіае теае 
<виЪісіапіиг, іатеп отпі іп Ьотіпит соеіа дгаііів адепйів 
<еі дгаіиІаііопіЬцв ЬаЪепйів еі отпі вегтопе ееіеѣгатпг. 
«Отіііо Еігагіае іевіов еі асіов еі іпвіііиіов <ііев: еевіевіта 
<1ия ей Ьаес аѣ іпіегііи Р. Сіойіі еі, иі оріпог, аііега: диа 
«йпев ітрегіі рврыіі Дотапі вапі, еа поп воіипі &та іат <іе 
<Шо, вей еііат Іаеікіа регадгаѵіі. (^иат оЪ гет, иѣі согрив 
«Ьос віі, поп,» іш|иіі, «ІаЬого, диопіат отпіЪпв іп іеггів еі 
«іат ѵегзаіиг еі ветрег ЬаЪііаЪіі. вотіпів теі дітіа.» 

Наес іи гаесит ваере Ьів аѣвепііЪив, вей еюйет аийіеп- 99 

ііЬив Ьаес едо іесцт, Мііо: іе ^иі<Iега, сит івіо апіто ев, 
ваіів Іаийаге поп развит; вей, цио еві івіа тадів йіуіпа 
ѵігіив, ео таіоге а іе йоіоге йіѵеііог. Нес ѵего, ві тіЬі егі- 
регів, геІЦиа ей Ша Іатеп ай еопаоіапйіш диегеНа, иі еів 
ігаѳсі роввіт, а циіЪив іапіит ѵиіпив ассерего: поп епіт 
іпітісі теі іе тіЬі егіріепі, вей атісіавіті, поп таіе аіі- 
^иапйо йе те тегііі, вей ветрег орііте. НиНшп тіЬі ив- 
<ршп, ішіісес, іапіит йоіогет іпигеіів .— еіві чиів роіеві 
евве іапіив?— вей пе Ьипс чиійет ірвит, иі оЫіѵівсаг, 
^иапіі те ветрег іесегШв.С^иае віѵсвсеріі оЫіѵіо, «иі ві 
іп те аіідиій ойепйівіів, сиг пап ій тео сарііе роііив Іиііиг 
Чиат Мііопів? Ргаесіаге епіт ѵіхего, ві диій тіЬі ассійегіі 
ргіиа дпат Ьос ІавіоіЬ таіі тійего. Иипс те ива сопвоіаііо іоо 
вивіепіаі, дпой ііѣц Т>. Аппі, поіішп а те атогів, пиШип 
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бішііі, пиіішп ріеіаіія оМсіит деіиіі,. Е$© іпітісйіая роіёп*» 
іішн фго іе арреііѵі; е§о шешп ваере согрив еі ѵііаш оЫесі 
агтів іліткопш Іаогцт; едо те ріигітіа рго Іе зирріісега 
аЫесі; Ъопа, &гйтав теа$ ас ІіЪеготот теогшп ін сотто- 
піопет (погит іетрогит сопНзІі; Ьос Лѳпіфш зрзо сйе, зі 
диае ѵів ёві рага*а, а диае дітіеакіо саріііз іиіига, деровсо. 
Овйі іат гевіаі? ОиМ ЬаЬео, диод Іасіащ рго (щв ін те 
тегііід, візі ні еат іогіипат, диаесшпдие егк (на, Іисат 
теат? Нов аЪшю, поіп гесозо, ѵоэдие оЬяеогЬ, пнйсез, п( 
тевіга Ъепейсіа, диае-іп те сопіиіівіів, аиі ін Ьшпз ваініе 
ап#еагіз, ап( іп еіпжіет ехіііо оссазшга ёвве ѵійеаііа. 

101 Нів ксгітіз-поп тбѵеіиг Мііо; ев( диодат іпсвесШиІі 37 
гоЪоге апітіг ехвШит Ш еже риШ, пЪі< ѵігівй нон $4 
кжшу тогіет пікигае йпет еже, поп роёвдт, 8ед Ьіе *а 
теціе, дна лаіаз еЖ: диіі ѵоз, іцйіоѳв, дно Іапдет ашт» 
ѳгііів? Метогіаш Мікгаіз геІшеЪіІів,» ірвшц екіеііа?. е( егіі 
ді&піог Іѳсю иііпз' іп іеггів, диі Ьапс ѵігіиіет ехсіріаі, диат 
1йс; дпі' ргоегеаѵіі? Ѵоз, ѵов арреііо, йгііввпш ѵігі; і диі 
тпкшп рго ге риЪЬса $&п$аіпет ейидізію; ѵоз ін ѵігі' е( іі» 
оітія іпгісіі регіеиіо арреііо,. сепіпгіопед, ѵоздие, тіШев: 
ѵоЪіз поп тодо іпзреСІапііЪия, дед еііат агтаіів еі Ьиіс 
нідісіо ргаевніетШтв Ъаееіатіа ѵігіив ех Ьас игЬѳ ехреНе-г 

102 (аг, ехІегшшаЪііпг, ргоісіеіог? О те шідегптѵ о те т&>- 
ІісетІ Йеѵосаге (и те іп раігіат, Мііо, роіиійі рег Ьов: 
ед® (в іп раігіа рег введет гвііпеге поп роіего? ^иід ге- 
вропсіеѣо Цѣегів теіз, диі іе рагепіет акегат риіапА? доШ 
ІіЬі, Опіпіе йтаіег, диі попе аЪев, сопзогіі тесит Іетрогит 
Шогтп? Мене поп роіпмве Мііоніз ваіиіѳш Іиегі рег воздет» 
рег фюз поеігат і11ѳ> вегѵаззеі? А4 іп дпа сяша поп ро- 
іиіввеР диае еві ^гаіа ^епІіЪив отпіЪив. А( дшЬив еат ревг- 
Ъагі поп роіиізве? ей диі тахіте Р. Ѳ1о<Ш тогіе асдиіегипі; 

103 дно двргесапСе? те. ^вѳдпат е§о‘ ссіпсері ‘ іапірт всѳіпд, 

40 
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апі чиой іп те іапіит Гасіпиз айтізі, іийісев, сит Ша 
іпаісіа соттипів ехіііі іпйадаѵі раіеГесі, ргоіиіі ехзііпхі? 

Отпев іп те теовчие гейипйапі ех іітіе Шо Йоіогев. Опій 
те геййсет евве ѵоіиівіів? Ап иі іпвресіапіе те ехреііе- 

гепіиг Ы, рег чиов еввет гевіііиіив? Коіііе, оЪвёсго ѵов, 
асегЬіогет тіЬі раіі гейііит евве, чиат іиегіі Ше ірве Йів- 

севвив: пат чиі роввит риіаге те гевіііиіит евве, ві йівігй,- 

Ъаг аЪ Ьів, рег чиов гевіііиіив вит? 

Шпат (И іттогіаіев іесіввепі—расе іиа, раігіа, йіхегіт; 

теіио епіт, пе всеіегаіе сіісат іп іе, чио<і рго Мііопе йісат 
ріе — иііпат Р. Сіойіив поп тойо ѵіѵегеі, вей еііат ргае- 

(ог, сопвиі, йісіаіог еввеі роііив, чиат Ьос вресіасиіит ѵі- 

йегет! О йі іттогіаіев! іогіет еі а ѵоЪів, іийісев, сопвег-104 

ѵапйит ѵігит! «Міпіте, тіпіте:> ищик, <ітто ѵего роепав 
<Ше йеЪііав Іиегіі: пов виѣеатив, ві ііа песевве еві, поп 
< йеЪііав. > Нісіпе ѵіг раігіае паіив изчиаш піві іп раігіа 
тогіеіиг, аиі, ві іогіе, рго раігіа? Ьиіив ѵов апіті топи- 

тепіа геііпеЬііів, согрогів іп Ііаііа пиііит вериісгит евве 
раііетіпі? Ьипс виа чиівчиат вепіепііа ех Ьас игЪе ехреі- 

Іеі, чиет отпев игЬев ехриівит а ѵоЬів ай ве ѵосаЬипі? О 105 

іеггат Шат Ъеаіат, чиае Ьипс ѵігит ехсерегіі, Ьапс іп- 

&гаіат, ві еіесегіі, тівегат, ві атівегіі! 8ей йпів віі; печие 
епіт ргае Іасгітів іат Іочиі роввит, еі Ыс ве Іасгітів йе- 

Іепйі ѵеіаі. Уов ого оЪіевіогчие, іийісев, иі іп вепіепііів іе- 
гепйів, чи°й вепііеіів, ій аийеаіів. Ѵевігат ѵігіиіет, іивііііат, 

Мет, тіЬі сгейііе, ів тахіте ргоЪаЬіі, чиі іп іийісіЪив 1е- 

§епйів оріітит еі варіепііввітит еі іогііввітит чиетЧие 
еіё&іі. 
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ВВЕДЕНІЕ. 

I. Введеніе историческое. 

А. Біографія Цицерона *). 

1. ЖИЗНЬ И ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ЦИЦЕРОНА. 

Въ то время, какъ римская республика, терзаемая междоусоб¬ 
ною борьбой политическихъ партій, напрягала послѣднія силы для 
сохраненія выработавшейся вѣками формы правленія, на аренѣ го¬ 
сударственной и литературной дѣятельности появился глубокообра¬ 
зованный римлянинъ, пламенный патріотъ и геніальный ораторъ. 
То былъ Цицеронъ. 
Маркъ Туллій Цицеронъ (рис. 1) родился въ 106 г. до Р. X., 

близъ муниципальнаго города Арпина, въ восточной части Лація, 
въ имѣньи своего отца, римскаго всадника, обладавшаго, повиди- 
мому, достаточными средствами къ жизни. 

Когда Цицеронъ подросъ, отецъ его, желая дать ему и его 
брату Квинту хорошее образованіе, переселился съ ними въ Римъ. 
Въ атомъ городѣ совершилось духовное развитіе Цицерона: здѣсь 
Нанимался онъ съ эллинскими учителями, подъ руководствомъ зна¬ 
менитаго оратора того времени Люція Лицинія Красса; здѣсь слу¬ 
шалъ онъ рѣчи не менѣе знаменитаго Марка Антонія, Сульпиція, 

*) Біографія Цицерона составлена Редакціей. 
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I. А. 2 ' I. ВВЕДЕНІЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ. 

Котты и др.; здѣсь при видѣ восторга, съ какимъ народъ привѣт¬ 
ствовалъ ораторовъ, въ его душѣ зародилась любовь къ славѣ, быв¬ 
шая впослѣдствіи однимъ изъ главныхъ двигателей въ его жизни; 
здѣсь, наконецъ, подъ вліяніемъ греческаго поэта Архія, онъ по¬ 
чувствовалъ влеченіе къ изящному и къ поэзіи. Главными предме¬ 
тами занятій Цицерона были реторика, римское право и философія. 

Рис. 1. Античный бюстъ Цицерона въ Лондонѣ, во дворцѣ герцога 
Веллингтона. 

Первыя рѣ- Лишь на 26 году отъ роду, въ 81-мъ г. до Р. X., онъ счелъ 2 

путешествіе се^я Д°стат0<1Н0 подготовленнымъ къ общественной дѣятельности 
его на во- и выступилъ защитникомъ въ такъ называемой саиза ргіѵаіа съ 

стокъ. 
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А. БІОГРАФІЯ ЦИЦЕРОНА. I. Л. $ 

рѣчью рго диіпсііо, которая увѣнчалась полнымъ успѣхомъ, хотя 
противникомъ его былъ знаменитый ораторъ Гортензій (Ногіепѳіи?, 
рис. 2). Въ слѣдующемъ (80-мъ) году онъ принялъ на ребя защиту 
Секста Росція Амерійскаго, несправедливо обвиненнаго въ отце¬ 
убійствѣ, и не только добился оправданія подсудимаго, но н воз¬ 
будилъ всеобщее удивленіе необыкновеннымъ мужествомъ, съ ко¬ 
торымъ онъ ополчился противъ Хрисогона, вольноотпущенника н 
фаворита Суллы. 

Рис. 2. Античный бюстъ Кв. Гортеивія (въ Ѵіііа АІЪапі въ Римѣ). 

Эти двѣ рѣчи, изъ которыхъ послѣдняя положила основаніе 
ораторской славѣ Цицерона, открываютъ собою второй періодъ его 
жизни. Отличительной чертой этого періода служитъ кипучая, не¬ 
утомимая дѣятельность на пользу общества и отечества, прерван¬ 
ная лишь двухлѣтнимъ путешествіемъ по Элладѣ и М. Азіи (79— 
77 г.), которое Цицеронъ предпринялъ по совѣту врачей и друзей 
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І..А. 3-4 I. ВВЕДЕНІЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ. 

Для поправленія Здоровья, разстроеннаго усидчивымъ трудомъ. Но 
и тутъ жажда знанія и стремленіе къ самосовершенствованію не 
Позволили Цицерону вполнѣ предаться отдыху: во все время своего 
-путешествія онъ продолжалъ Заниматься и философіей и реторикой. 

Служебная - Въ 77 году онъ возвратился ѢЪ Римъ. Неутомимая дѣятель- з 
ноетъ Ц-на. во®ть> которой онъ снова предался, обратила на него вниманіе 

народа и доставила ему одну за другой должности квестора, ку¬ 
рульнаго эдила, претора (ргаѳіог игЬапиз) и, наконецъ, въ 63 году, 
консула. 

Годъ консульства былъ полонъ значенія для всей послѣдующей 
жизни Цицерона: раскрытіе и подавленіе катилинарскаго заговора 
увѣнчали его верхомъ славы; но въ этой славѣ уже скрывался 
для него зародышъ будущихъ невзгодъ и огорченій. Опасность 
явилась для Цицерона со стороны тріумвировъ Цезаря, Помпея и 
Красса: послѣ тщетныхъ попытокъ привлечь вліятельнаго и опас¬ 
наго оратора на свою сторону, они отдали Цицерона на жертву 
его врагу, народному трибуну Публію Клодію (Р. Сіоііиз Роісѣег), 
который внесъ въ 58 году законъ, направленный прямо противъ 
Цицерона, казнившаго безъ суда при подавленіи заговора Ката¬ 
лины нѣкоторыхъ изъ его сообщниковъ. Этотъ законъ гласилъ: зі 
^иі8 сіѵеш Котапшп ішіетпаішп іпіегетівзеі, еі ациа еі і§пі іпіег- 
йісегеіиг, т. е. «казнившій безъ суда римскаго гражданина долженъ 
быть изгнанъ.» 

Ц-нъ въ Не дожидаясь офиціальнаго обвиненія, Цицеронъ добровольно 4 
изгнаніи, оставив въ концѣ апрѣля 58 года Италію и отправился въ Ѳесса- 

лонику и Диррахій; между тѣмъ, по настоянію Клодія, его объявили 
изгнанникомъ, а его имущество было расхищено Клодіемъ. 

Осенью 57 года Цицеронъ, по ходатайству его друзей, былъ 
возвращенъ въ отечество; его въѣздъ въ Римъ походилъ на тріум¬ 
фальное шествіе. Но онъ нашелъ государство въ состояніи, кото¬ 
рое было ему далеко не по сердцу: народная форма правленія, 
очевидно, доживала послѣдніе дни; вся власть сосредоточивалась 
въ рукахъ Помпея и Цезаря; для Цицерона не было мѣста, да и 
его анергія была видимо надломлена. Поэтому онъ удалился изъ 
Рима въ одно изъ своихъ помѣстій и предался тамъ литератур¬ 
ной {дѣятельности, плодомъ которой были сочиненія де огаіоге, 
4е ге рпЫіса н <1е Іѳ&іЬоз. По истеченіи нѣкотораго времени Ци- 
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А. БІОГРАФІЯ ЦИЦЕРОНА. I. А.. 5—7 

церона снова сотянуло по привычкѣ въ Римъ, къ участію въ госу¬ 
дарственныхъ дѣлахъ, а въ 51 году онъ отправился, въ званіи 
проконсула, въ Киликію.-- 

5 Возвратившись въ Римъ, онъ засталъ Помпея и Цезаря въ Литератур- 

борьбѣ между собою. Послѣ долгаго колебанія ойъ присоединилсяностьЦ^на" 
къ партіи перваго, но по болѣзни не принималъ участія въ ги¬ 
бельной для Помпея битвѣ при Фарсалѣ, происшедшей въ 48 году 
до Р. X. Цезарь обошелся съ Цицерономъ очень лаоково и позво- , 
лилъ ему возвратиться въ Римъ; но онъ предпочелъ жить вдали 
отъ столицы й заниматься философіей, и лишь желаніе спасти 
бывшихъ политическихъ друзей заставляло его порой прибѣгать 
къ своему ораторскому таланту (рѣчи рго Магсеііо, рго Ьідагіо» 
рго ге?ѳ Беіоіаго). Къ этому времени относятся сочиненія: Вгп- 
Ш бе сіагіз огаѣогіЪпз, огаіог, бе йпіЬиз Ъопогит еі таіогит, 
Тизспіапае бізрніаііопез, бѳ паіога беогпт, Саіо таіог (зіте бе 
зепесіиіе), Ьаеііиз (зіѵе бе атісШа) н мн. др. 

6 Со смертью Цезаря въ Цицеронѣ вспыхнула надежда на воз- Смерть Це- 
рожденіе республики, и онъ поспѣшилъ въ Римъ, чтобы спасти с8д^дН1^ р0°д"ъ 
свободу, которой уже снова грозила опасность въ лицѣ Антонія, жизни Ц-на. 
Въ Римѣ въ промежутокъ времени отъ начала сентября 44 года 
до конца апрѣля 43 года, Цицеронъ произнесъ 14 рѣчей противъ 
Антонія, названныхъ, въ память знаменитыхъ рѣчей Демосѳена 
противъ Филиппа, Филиппинами. Подъ вліяніемъ этихъ рѣчей се¬ 
натъ объявилъ Антонія врагомъ отечества и отправилъ противъ 
него Октавіана съ войскомъ. Но надежды, которыя Цицеронъ воз¬ 
лагалъ на молодого племянника Цезаря, не оправдались: Окта- 
віанъ помирился съ Антоніемъ,, н Цицеронъ былъ принужденъ 
«нова бѣжать изъ Италіи. Въ Каетѣ его настигли преслѣдователи, 
посланные Антоніемъ, к онъ палъ: отъ руки убійцы. Голова его 
была выставлена, по приказанію Антонія, на форумѣ, на ораторской 
каѳедрѣ. . 

2. ЗНАЧЕНІЕ ЦИЦЕРОНА ДЛЯ РИМСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ. 

7 Слава Цицерона основывается не столько на его государствен- Ц-нъ вред¬ 
ной дѣятельности, сколько на услугахъ, оказанныхъ имъ родному риской гу- 
языку и литературѣ. Онъ поднялъ римскую прозу отъ посредствен- дожествен- 

ной прозы. 
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I. А. 8 I. ВВЕДЕНІЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ. 

ноети до степени совершенства и тѣмъ возвеличилъ имя римскаго 
народа, владыки міра, придавъ къ славѣ его завоеваній славу ли¬ 
тературнаго творчества. Ясно сознавая значеніе эллинской литера¬ 
туры для римской, онъ обставилъ себѣ задачею пересадить духов¬ 
ныя сокровища Эллады на родную почву. Силой своего творческаго 
таланта онъ совершенно переработалъ заимствованный имъ у эл¬ 
линовъ матеріалъ, соединяя особенности греческаго и латинскаго 
языковъ въ одно стройное цѣлое. Такимъ образомъ онъ является 
отцомъ прозы, усвоившей красоты и тонкости ѳллинокой рѣчи и 
вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ удовлетворяющей требованіямъ духа рим¬ 
скаго языка. Сочиненія Цицерона не только очень многочисленны, 

ено и чрезвычайно разнообразны по содержанію: онѣ касаются и 
реторики, и государственныхъ наукъ, и этики, и философіи. Бъ 
ихъ слабымъ сторонамъ слѣдуетъ отнести замѣчаемый въ нихъ 
нерѣдко недостатокъ научной разработки предмета и невполнѣ 
строго-критическое отношеніе къ источникамъ. 

3. ЦИЦЕРОНЪ КАКЪ ОРАТОРЪ. 

Ц-нъ пред- Самъ Цицеронъ считалъ своимъ призваніемъ ораторскую дѣя- 
ставитель телън0сть, и дѣйствительно на этомъ поприщѣ всего ярче про- 

краснорѣчія.является его талантъ. Славой великаго оратора древности, усту¬ 
пающаго лишь Демосѳену, онъ обязанъ, съ одной стороны, необыкно¬ 
веннымъ природнымъ способностямъ, съ другой — собственному не¬ 
утомимому прилежанію и неуклонному стремленію къ цѣли. Ода¬ 
ренный отъ природы сильной впечатлительностью и воспріимчи¬ 
востью, живымъ воображеніемъ, прекрасной памятью, тонкимъ 
чутьемъ изящнаго, теплотой чувства, мѣткимъ и веселымъ остро¬ 
уміемъ н юморомъ, звучнымъ голосомъ н красивой, полной достоин¬ 
ства внѣшностью, Цицеронъ рѣшается выступить передъ народомъ 
лишь послѣ долгой и трудной теоретической подготовки. Свои ре- 
торическія упражненія онъ продолжаетъ и впослѣдствіи, когда его 
слава была упрочена, вслѣдствіе чего форма его рѣчей-является 
въ высшей степени художественною, ясною, законченною, полною 
вкуси. Въ рѣчахъ Цицерона господствуютъ по большей части 
строго-системадическое расположеніе, струйные періоды, ритмъ 
(цщцегця)- и необыкновенное богатство фигурныхъ выраженій, въко- 
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. А. БІОГРАФІЯ ЦИЦЕРОНА. I. А. 9 

торыхъ прорываются всевозможныя движенія, человѣческой души 
отъ тихаго смѣха сквозь слезы до громового, несдернсимаго гнѣва. 
До насъ дошля 57 рѣчей Цицерона вполнѣ и до 20 въ отрывкахъ; 
кромѣ того. Цицеронъ держалъ, насколько извѣстно, еще 33 рѣчи, 
не считая въ томъ числѣ нѣсколькихъ лишь написанныхъ, но не 
произнесенныхъ похвальныхъ рѣчей (въ честь Цезаря, Батона млад¬ 
шаго и сестры послѣдняго, Порціи). 

Изъ дошедшихъ до насъ рѣчей Цицерона особенно замѣчательны 
слѣдующія: 1) рго 8. Козсіо Атегіпо, о которой уже было сказано 
выше; 2) іп Ѵеггеш, шесть рѣчей противъ бывшаго намѣстника 
Сициліи Веррѳоа, запятнавшаго себя безчеловѣчнымъ и безчест¬ 
нымъ управленіемъ ѳтой провинціей; 3) бе ішрегіо Сп. Ротреі, о 
назначеніи Помпея главнокомандующимъ въ войнѣ съ Митридатомъ; 
4) іп СаШіпаш, четыре рѣчи противъ Батидины, подготовлявшаго, 
вмѣстѣ съ многочисленными приверженцами, государственный пе¬ 
реворотъ, съ цѣлью захватить въ свои руки власть и богатства; 
5) рго АгсЬіа роёіа, въ защиту греческаго поэта Архія, обвинявша¬ 
гося въ незаконномъ присвоеніи правъ римскаго гражданства; 
6) рго Р. Збзііо, въ защиту народнаго трибуна П. Сестія, обвинен¬ 
наго въ насильственныхъ дѣйствіяхъ въ народномъ собраніи; 
7) рго Т. Аппіо Мііопе, въ защиту Милона, судившагося за убійство 
демагога Клодія; 8) рго (). Ьі^агіо, въ защиту Квинта Лигарія, 
одного изъ приверженцевъ Помпея; 9) рго ге^е ЮеіоШго, въ защиту 
галатскаго царя Деіотара, обвиненнаго въ покушеніи. на жизнь 
Цезаря, н 10) огаііопез РЬіІіррісае іп М. Апіопіиш, вышеупомяну¬ 
тыя четырнадцать рѣчей противъ М. Антонія. 

4. ЦИЦЕРОНЪ КАКЪ РЕТОРЪ. 

Въ продолженіе своей многолѣтней ораторской дѣятельности Ц-нъ пред- 

Цицеронъ выработалъ и теорію ораторскаго искусства, которая осно- НаукиИо кра- 
вывалясь, правда, главнымъ образомъ на реторическихъ сочине- снорѣчіи. 

ніяхъ ѳллиновъ, напр. Гермагора, бывшаго современникомъ Цице¬ 
рона, но вмѣстѣ съ тѣмъ содержала и много новыхъ правилъ въ чисто 
римскомъ духѣ, добытыхъ эмпирическимъ путемъ. Эту теорію Ци¬ 
церонъ наложилъ въ своихъ реторическихъ . сочиненіяхъ: такъ, 
напр., въ сочиненіяхъ огаіог и бѳ огаіоге онъ рисуетъ свой идеалъ 
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I. А 10—11 I.. ВВЕДЕНІЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ. 

оратора, необыкновенно высокій, и указываетъ средства, ведущія, 
•но его • мнѣнію, къ достиженію этого идеала. 
- Знакомя римлянъ въ ясномъ и изящномъ изложеніи (въ формѣ 
діалога) съ теоріей и исторіей краснорѣчія (въ чемъ и заключается 
главное-значеніе реторическихъ произведеній Цицерона), онъ въ 
то же время имѣлъ въ виду и другую цѣль: онъ . старался выяс¬ 
нить въ нихъ свое собственное мѣсто и значеніе въ ряду преж¬ 
нихъ н современныхъ ему ораторовъ, а также опровергнуть мнѣ¬ 
нія своихъ противниковъ, изъ которыхъ одни, послѣдователи ви¬ 
тіеватаго н напыщеннаго азіанскаго стиля (дѳпиз (іісешіі Азіаппт), 
упрекали его въ излишней простотѣ его олога, другіе же, поклон¬ 
ники отличающагося своей простотой аттическаго краснорѣчія 
(репиз (Іісешіі АШсшп), находили его отиль черезчуръ искусствен¬ 
нымъ. (Самъ Цицеронъ былъ представителемъ такъ называемаго 
деппз (Іісешіі Шюбіит, занимающаго средину между §еппв Азіапшп 
и §еппз АШспт). 

До насъ дошли 7 реторическахъ сочиненій Цицерона: одно 
(Вгиіиз бе сіагіз огаІіогіЬиз) по исторіи римскаго краснорѣчія и 
шесть (бе огаіоге ІіЬгі Ш и др.) по теоріи краснорѣчія.. • 

5. ЦИЦЕРОНЪ КАКЪ ФИЛОСОФЪ. 

Въ римлянахъ не было расположенія къ отвлеченному философскому ю 
мышленію. Они, правда, не чуждались философіи, но зато и не 
сдѣлали въ ея области никакихъ открытій и интересовались ею дс 
Цицерона лишь настолько, насколько она была примѣнима въ прак¬ 
тической жизни. Всѣ философскія мысли, которыя мы встрѣчаемъ 
въ сочиненіяхъ римских,ъ писателей до-цицѳроновскщ'о періода, за¬ 
имствованы ими у различныхъ эллинскихъ мыслителей и излагаются 
не систематически и не въ спеціальныхъ сочиненіяхъ, а въ видѣ 
сентенцій, т. ѳ. краткихъ изреченій, заключающихъ въ себѣ какое- 
либо правило житейской мудрости н вставляемыхъ тамъ в сямъ 
часто въ совершенно инородное сочиненіе. 

Ко времени Цицерона взглядъ римлянъ на философію значи- и 
телъно измѣнился. Знакомство съ нею стали считать необходимымъ 
условіемъ вывшаго образованія, ■ молодые люди устремились тол<- 
пами вр философскія школы, основанныя эллинскими учителями, в 
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знакомились тамъ изъ эллинскихъ сочиненій съ различными фило¬ 
софскими системами Эллады. Вмѣстѣ съ тѣмъ стало увеличиваться 
число и такихъ лицъ; которые искали въ философіи отвѣта на 
высшіе вопросы человѣческаго духа, а также утѣшенія и нрав¬ 
ственной поддержки въ жизни, которыхъ имъ не могла дать рели¬ 
гія, утратившая къ концу существованія римской республики свой 
прежній авторитетъ. Такимъ образомъ въ римскомъ обществѣ ци¬ 
цероновскаго времени явилось стремленіе къ болѣе серіозному изу¬ 
ченію философіи, но осуществленіе этого стремленія встрѣчало 
немаловажное препятствіе въ полномъ отсутствіи спеціально-фило¬ 
софской литературы на латинскомъ языкѣ. 
Новая потребность общества не ускользнула отъ Цицерона, В Заслуги 

онъ п въ этомъ отношеніи оказалъ соотечественникамъ громадную 
услугу: онъ первый изложилъ разныя философскія ученія эллиновъ 
на латинскомъ языкѣ, въ' сочиненіяхъ, спеціально посвященныхъ 
этому предмету, и сдѣлалъ такимъ образомъ философію всеобщимъ 
достояніемъ. Въ этОй-то популяризаціи эллинской философій и 
заключается главная заслуга Цицерона какъ философа. 

Самъ Цицеронъ смотрѣлъ въ свои молодые годы на философію 
какъ на служебную дисциплину: онъ черпалъ въ ней темы для 
своихъ реторическихъ упражненій; объ абсолютной истинѣ онъ 
мало эаботился и познакомился съ сочиненіями Платона и Аристо¬ 
теля Поверхностно и далеко не со всѣми. Лишь въ послѣдніе годы 
своей жизни, когда обстоятельства положили конецъ его обществен¬ 
ной дѣятельности, а смерть его дочери Тулліи лишила его одной 
изъ лучшихъ радостей въ жизни, онъ посвятилъ весь свой досугъ 
философіи, ища въ ней утѣшенія въ своемъ горѣ. 

Изъ философскихъ сочиненій Цицерона, сохранившихся въ числѣ 
13, мы видимъ, что онъ не былъ строгимъ послѣдователемъ одной 
какой-либо системы: онъ эклектикъ, т. е. выбираетъ изъ каждой 
системы тѣ положенія, которыя приходятся ему болѣе по сердцу 
или кажутся болѣе вѣроятными; при этомъ онъ часто обнаружи¬ 
ваетъ недостатокъ тонкаго критическаго взгляда и сопоставляетъ 
различные результаты безъ строго-опредѣленнаго плана. 

> ■ Недостатки философскихъ сочиненій Цицерона выкупаются гро¬ 
маднымъ значеніемъ этикъ сочиненій: въ нихъ Цицеронъ соэдалъ 
философскій языкъ, обогативъ родную рѣчь множествомъ но- 
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выхъ, нѳ существовавшихъ прежде термвновъ, а благодаря попут 
лярности изложенія, эти сочиненія не только служили, но н теперь 
еще могутъ служить хорошимъ введеніемъ въ изученіе древней 
философіи. 

6. ЦИЦЕРОНЪ КАКЪ ЧЕЛОВѢКЪ. 

Достоинства При всеобщемъ упадкѣ нравовъ въ римскомъ обществѣ I вѣка із 
до Р. X. нельзя не остановиться съ особенною отрадой на высо- и недостат¬ 

ки харак¬ 
тера Ц-на. кихъ личныхъ качествахъ Цицерона. 

Какою пламенною, самоотверженною любовью къ отечеству 
проникнуто все его существо, когда изъ устъ его исторгаются 
бурные потоки гнѣвныхъ и негодующихъ рѣчей противъ Катилины 
и Антонія, враговъ его родины! Какое доброе сердце, какое вы¬ 
сокое человѣколюбіе, какую чуткость къ чужому горю проявляетъ 
онъ въ многочисленныхъ процессахъ, въ которыхъ онъ выступаетъ 
защитникомъ угнетенныхъ и оклеветанныхъ! Какою справедли¬ 
востью и безкорыстіемъ отличаются всѣ его дѣйствія въ бытность 
его квесторомъ въ Сициліи! Какою неподкупностью запечатлѣна 
вся его жизнь въ ея различные моменты! 

Но, принадлежа по своимъ нравственнымъ достоинствамъ къ 
благороднѣйшимъ людямъ своего времени, Цицеронъ не былъ со¬ 
зданъ для выдающейся политической роли. Къ нему какъ нельзя 
лучше подходятъ слѣдующіе прекрасные стихи графа А. К. Тол¬ 
стого: 

Господь, меня готовя къ бою, 
Любовь и гнѣвъ вложилъ мнѣ въ грудь, 
И мнѣ десницею святою 
Онъ указалъ правдивый путь, 
Одушевилъ могучимъ словомъ, 
Вдохнулъ мнѣ въ сердце много силъ, 
Но непреклоннымъ и суровымъ 
Меня Господь не сотворилъ. 

И дѣйствительно, Цицеронъ не былъ одаренъ ни непреклонностью 
воли, ни твердостью н стойкостью духа, ни самостоятельностью 
политическихъ взглядовъ, ни политическою дальновидностью. Легко 
поддающійся впечатлѣнію минуты, онъ, -правда, не только увле- 
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калсянесбыточными мечтами, дававшими обильную пищу его гор¬ 
дости и тщеславію, во и возвышался нерѣдко въ минуту опасности 
до истиннаго героизма; зато онъ такъ же легко впадалъ иногда и 
въ глубокое отчаяніе, выражавшееся въ его обильной перепискѣ 
(до васъ дошло болѣе 850 писемъ) нескончаемымъ рядомъ разди¬ 
рающихъ душу жалобъ. Эти недостатки Цицерона были причиною 
того, что ему постоянно выпадало на долю служить орудіемъ въ 
рукахъ смѣлыхъ и рѣшительныхъ честолюбцевъ, Помпея и Цезаря, 
которые то привлекали его къ себѣ, то снова отталкивали, какъ 
только онъ становился имъ не нуженъ. 

Какъ бы то ни было, слабыя стороны въ характерѣ Цицерона 
искупаются въ полной мѣрѣ всею его жизнью, честною, трудовою 
всецѣло посвященною благу отечества и согражданъ, а великія 
его заслуги, не только передъ римлянами, но и передъ цѣлымъ 
человѣчествомъ, составляютъ одну изъ свѣтлыхъ страницъ въ рим¬ 
ской исторіи. 

Б. Процессъ Пилона. 

1 Убійство П. Клодія, совершенное 18-го января 52 г. до Р. X., 
н громкій процессъ по обвиненію Милона въ зтомъ убійствѣ со¬ 
впадаютъ со временемъ конца республики въ Римѣ, ознаменован¬ 
нымъ упадкомъ нравовъ, разложеніемъ древнихъ учрежденій, про¬ 
изволомъ отдѣльныхъ гражданъ, разнузданностью столичной черни 
и полнымъ безсиліемъ правительственной власти. 

Для яснаго пониманія предлагаемой рѣчи необходимо выяснить 
происхожденіе вражды Клодія съ Милономъ и отношеніе къ нимъ 
обоимъ Цицерона. 

1. До убійства Клодія. 

2 Еще въ декабрѣ 62 года, когда весталки вмѣстѣ съ знатнѣй¬ 
шими женщинами Рима справляли въ домѣ тогдашняго претора и 
верховнаго понтифика.(ропііГех шахіпшз) Г. Юлія Цезаря ежегод¬ 
ный праздникъ въ честь «Благой богини» (Вола Беа), на которомъ 
не могъ присутствовать ни одинъ мужчина, П. Клодій Пульхѳръ, быв¬ 
шій въ близкихъ отношеніяхъ съ женой Цезаря Помпеей, прокрался 
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Изгнаніе 
Ц-на ивъ 
Рима. 

туда вояью въ одеждѣ киѳарвсткн, но былъузнааъ до голосу и еле 
епаося благодаря подкупленной имъ рабынѣ. Цезарь вскорѣ послѣ 
этого развелся съ женой, а сенатъ обратился къ коллегіи понти¬ 
фиковъ съ запросомъ о .преступленіи Клодія и, послѣ того какъ 
фактъ вторженія былъ признанъ святотатствомъ, рѣшалъ назна¬ 
чить для разбора дѣла чрезвычайную коммиссію, которую дол¬ 
женъ былъ избрать себѣ предсѣдательствовавшій преторъ.. Но 
когда вслѣдствіе этого постановленія сената консулы 61 г., (Пя- 
зонъ и Мессала) внесли въ народное собраніе предложеніе отно¬ 
сительно чрезвычайной коммвссіи, то друзья Клодія помѣшали 
голосованію, и сенатъ былъ принужденъ .подвергнуть Кдодія суду 
обыкновенному. Представъ передъ зтнмъ судомъ, Клодій старался 
доказать свое аІіЬі, ссылаясь на свидѣтельство Г. Кавзинія Сходы 
(С- Саизіпіиз 8сЬо1а), гражданина умбрійскаго города Цнтерамвы, 
у котораго де онъ былъ въ ту ночь; но Цицеронъ показалъ, что 
за 3 часа до факта святотатства Клодій былъ у него въ домѣ. 
Несмотря на это, благодаря подкупу судей Клодій былъ оправданъ, 
хотя и незначительными большинствомъ гелооовъ. Съ этихъ поръ 
Клодій возненавидѣлъ Цицерона и ждалъ только удобнаго случая, 
чтобы отомстить ему. Случай этотъ представился,въ 58 г.,, ; 

Между тѣмъ въ 60 г. состоялся извѣстный тріумвиратъ Це¬ 
заря съ Понпеемъ, и, Крессомъ. Избранный і консуломъ на 58 г., 
Цезарь сумѣлъ сокрушить противодѣйствіе его планамъ со сто¬ 
роны оптиматовъ; но чтобы упрочить тѣ результаты, которыхъ 
онъ достигъ, и обезпечить и на будущее время безсиліе сената, 
ему было необходимо хотя бы на время избавиться отъ наиболѣе 
вліятельныхъ вожаковъ сенатской партія — Цицерона и Катона. 
Для этого Цезарь воспользовался услугами Клодія. Клодій, при-; 
надлежавшій къ древнему патриціанскому роду Клавдіевъ (§епз 
Сіаийіа), давно уже тщетно стремился выписаться изъ сословія 
патриціевъ, чтобы имѣть возможность сдѣлаться народнымъ три¬ 
буномъ и дѣйствовать въ народномъ собранія. Цезарь провелъ 
предложеніе объ его выходѣ изъ патриціевъ въ куріатныхъ коме¬ 

діяхъ, одинъ изъ плебеевъ, П. Фоятей {Р. Роціеіиз), усыновилъ 
его, и тогда Клодій выступилъ кандидатомъ на1 должность народ¬ 
наго трибуна. Получивъ ее, онъ уже въ мартѣ 56 г. предложилъ 
упомянутый выше (I А 3) законъ. Напрасно на колѣнахъ умолялъ 
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Цицеронъ Помпея, надраено представители всадническаго сословія 
просили за него сенатъ и консуловъ. .Послѣдніе, сочувствуя Кло- 
дію, даже не лриаяли просителей, а оамъ Кдодій, пригласивъ ихъ 
въ народное собраніе, натравилъ на нихъ свою шайку, нихъ 
взбили. Тогда Цицеронъ добровольно удалился изъ Рима; движимое 
его имущество было разграблено, а недвижимое конфисковано. 

4 Избавившись > отъ Цицерона, Кдодій удалилъ подъ благовид- Проивволъ 
нымъ предлогомъ и М. Порці* Катона: ему поручено было принять иб-^ічо“^тва 
во владѣніе, отъ имени римскаго .народа, земли и богатства рипр* 
скаго царя Птолемея, будто бы завѣщанныя римлянамъ египетскимъ 
царемъ Александромъ II Л «гидомъ. 

Въ. благодарность за оказанныя ему обоими консулами услуги 
при удаленіи Цицерона, Клодій убѣдилъ народъ поручить Габинію 
въ управленіе провинцію Сирію, а: Бизону—Македонію, вопреки 
Семпроніеву закону (123 г.), по которому консульскія провинціи 
назначалась сенатомъ до выбора консуловъ. 

Ободренный своими успѣхами, Клодій еъ помощью шайки, на¬ 
бранной имъ изъ вольноотпущенниковъ, рабовъ и гладіаторовъ, 
сталъ мало-по-малу самовластно распоряжаться въ народному со¬ 
браніи, а черезъ народное собраніе и въ Римѣ и во всей Италіи. 
Такъ, онъ даровалъ Врогитару, зятю гадатскаго князя (тетрарха) 
Деіотара, царскій титулъ, я . отдалъ ему галатскій городъ Песси- 
нунтъ. Въ гордомъ самомнѣніи и слѣпой увѣренности въ своихъ 
силахъ онъ пошелъ даже противъ своихъ друзей и подослалъ было 
раба,' который долженъ былъ убнть Помпея. Далѣе, онъ сталъ до¬ 
биваться; отмѣны законовъ, изданныхъ въ консульство Цезаря. 
Тогда;.Цезарь, желая противопоставить, его замысламъ Цицерона, 
черезъ преданныхъ ему трибуновъ началъ содѣйствовать возврат 
щенію. послѣдняго въ Римъ. 

5 Такъ прошелъ 58-ой годъ, конецъ котораго началъ подавать Поворотъ 
Цицерону надежду на лучшее будущее. Начало слѣдующаго года ^венномъ 
было .для него не менѣе благопріятно. Изъ двухъ .консуловъ 57-го мнѣніи въ 
годи П. Корнелій Лентулъ Спвнтеръ былъ искренно расположенъ П0ЛЬ8У П_на- 
къ Цицерону, а Кв. Цецилій Металлъ Непоть, бывшій прежде его 
врагомъ, относился теперь къ нему безразлично; изъ восьми пре¬ 
торовъ только одинъ, старшій братъ Клодія, Аппій Клавдій Пуль- 
херъ, относился къ Цицерону враждебно; наконецъ, изъ десяти 

15 

Оідііігесі Ьу Соо^Іе 



I В. 6^7 I. ВВЕДЕНІЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ. 

трибуновъ противъ него были только двое, Нумерій Квинтъ Руфъ 
и Секстъ Атилій Серранъ. Уже 1-го января И. Лентулъ, вступая 
въ должность, произнесъ въ сенатѣ рѣчь въ пользу возвращенія 
Цицерона изъ изгнанія, но Клодій сумѣлъ, отчасти съ помощью 
бывшихъ на его сторонѣ трибуновъ, отчасти прн посредствѣ своей 
вооруженной шайки, отсрочить рѣшеніе вопроса до 4-го августа. 
Когда народный трибунъ Кв. Фабрицій собрался-было говорить 
23-го января въ трибутныхъ комиціяхъ въ пользу возвращенія 
Цицерона, то Клодій напалъ на него и разогналъ собраніе. Въ 
другой разъ, когда народный трибунъ П. Сестій во время преній 
по этому вопросу прервалъ консула Метелла, началась при уча¬ 
стіи шайки Клодія такая свалка, что Сестій былъ раненъ. Сло¬ 
вомъ, сложивши съ себя должность народнаго трибуна, Клодій 
еще больше прежняго старался дѣйствовать насиліями, пользуясь 
вооруженными силами своей шайки. Противъ такихъ насилій и 
противная партія стала прибѣгать къ насиліямъ и образовала 
свои шайки, во главѣ которыхъ стали народные трибуны Сестій и 
Милонъ. 

Противодѣй- Т. Анній Милонъ, принадлежавшій къ §епз Раріа и усыно- 6 
волу6Клодіявленный своимъ дѣдомъ, со стороны матери Т. Анніемъ, былъ въ 
со стороны 57 г. народнымъ трибуномъ и, такъ какъ онъ былъ ярымъ сторон- 
0ПМмиш>ъЪ никомъ Цицерона и сенатской партіи, то сдѣлался непримиримымъ 

врагомъ Клодія. Первоначально онъ пытался-было дѣйствовать пу¬ 
темъ закона, но, видя противодѣйствіе своего товарища Секста 
Атилія Серрана и полное неуваженіе Клодія къ законамъ, самъ, 
съ молчаливаго согласія Помпея, вступилъ на незаконный путь, 
вооруживъ другую шайку. Съ этого времени и начинаются нхъ 
вооруженныя столкновенія. 

Возвращеніе Когда дерзость Клодія сдѣлалась опасною и для сената, то 7 
Ѵ-ь П0Слѣдній сталъ содѣйствовать возвращенію Цицерона и въ этихъ 

видахъ пригласилъ въ Римъ гражданъ изо всей Италіи для по¬ 
дачи голосовъ за Цицерона. Къ сенату примкнулъ и Помпей; онъ 
даже лично ѣздилъ по Италіи, и вызвалъ въ Капуѣ, колоши, 
основанной его ветеранами, благопріятное для Цицерона рѣшеніе, 
давъ такимъ образомъ и другимъ колоніямъ и муниципіямъ знакъ 
къ подобному же выраженію сочувствія къ Цицерону. Въ началѣ 
августа состоялось въ Капитолія засѣданіе сената, гдѣ въ пользу 
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Цицерона говорилъ Помпей; не менѣе сочувственно говорилъ онъ 
за Цицерона и въ народномъ собраніи, созванномъ консуломъ 
Лентуломъ для сообщенія постановленій сената, и, наконецъ, 4-го 
августа народное собраніе постановило возвратить Цицерону всѣ 
его права. 

8 Но Клодій, уступивъ на нѣкоторое время превосходнымъ си- Продолже- 
ламъ своихъ враговъ, не отказался отъ своей вражды. Уже 3-го междуРКло^ 
ноября 57-го года онъ разогналъ рабочихъ, строившихъ домъ Цн-діемъиопти- 

церона, и поджегъ домъ брата его Кв. Цицерона. 11-го ноября матами- 
онъ напалъ на самого Цицерона, а 12-го осадилъ домъ Милона, 
но былъ отброшенъ съ потерею. Милонъ подалъ на него жалобу 
на основаніи Іех Ріаиііа <1е ѵі, но она не могла быть принята за 
невыборомъ преторовъ, которые должны были назначить по жре¬ 
бію судей. Между тѣмъ Клодій 20-го января 56-го года получилъ 
должность курульнаго эдила и въ свою очередь привлекъ къ суду 
Милона, трибунатъ котораго окончился 10-го декабря 57-го года, 
обвиняя его также въ насиліи. Въ народномъ собраніи произо¬ 
шло новое столкновеніе обѣихъ шаекъ, и Клодій взялъ свою жа¬ 
лобу назадъ. 

9 Затѣмъ столкновенія между шайками обоихъ нротивниковъВозобновле- 
прекращаются до конца 53-го года, когда Милонъ началъ хл°-между Кло^ 
потать о достиженіи консульства. Его поддерживала аристокра- діемъ и Ми- 
тическая партія, видѣвшая въ немъ противовѣсъ Помпею, кото- лономъ- 
раго она боялась въ то время больше, чѣмъ Цезаря, подозрѣвая, 
что онъ стремится къ диктатурѣ. Съ своей стороны Помпей под¬ 
держивалъ соискателей Милона, Кв. Метелла Сципіона, на дочери 
котораго онъ въ это время женился, и П. Плавція Гипсея, кото¬ 
рый былъ при немъ квесторомъ. На ихъ же сторону стадъ и 
Клодій, еще въ 56-мъ году примирившійся съ Помйеемъ, а въ это 
время добивавшійся претуры и опасавшійся, что въ консульство 
Милона не удадутся его дальнѣйшіе планы. Не пренебрегая обыч¬ 
нымъ въ то время подкупомъ голосовъ, соперники усилили свои 
отряды, и кровавыя стычкп между ними стали почти зауряднымъ 
явленіемъ на улицахъ Рима. Въ одной изъ такихъ стычекъ чуть 
не былъ убитъ Цицеронъ, горячо поддерживавшій кандидатуру 
Милона, какъ изъ благодарности за его прежнія услуги (см. § 6), 
такъ и въ интересахъ своей партіи. Въ другой разъ самъ Клодій 
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еле спасся въ книжной лавкѣ отъ напавшаго на него М. Анто¬ 
нія, позднѣйшаго тріумвира. При такихъ обстоятельствахъ, когда 
консулы 53-го года Гн. Домидій Кальвинъ и М. Валерій Мессала, 
созвавъ, комиціи для выбора консуловъ, приступили къ собиранію 
голосовъ, шайка Клодія ворвалась въ собраніе и разогнала его, 
и выборы не могли состояться. Такимъ образомъ 52 г. начался 
безъ консуловъ и безъ преторовъ. Даже назначенію «временнаго 
даря» (тіеггех) для созыва избирательныхъ комидій народный 
трибунъ Т. Мунадій Планкъ воспрепятствовалъ въ интересахъ 
противниковъ Милона. Положеніе государства становилось все 
опаснѣе и опаснѣе, злоба враговъ разгоралась все сильнѣе и 
сильнѣе, пока, наконецъ, случайная встрѣча Милона съ Клодіемъ 
18-го января 52 года не вызвала новаго и уже послѣдняго ихъ 
столкновенія. 

2. Убійство Илодія. 

Столетове- Въ этотъ день Милонъ, по окончаніи засѣданія въ сенатѣ, ю 
«^Кло^емъ отправился со своею женою Фавстой и однимъ изъ друзей, подъ 
и смерть прикрытіемъ вооруженнаго отряда, состоявшаго, по словамъ его 

послѣдняго. враг0ВЪі болѣе чѣмъ изъ ЗОО человѣкъ, въ свой родной городъ Лану- 
вій, гдѣ ему, какъ мѣстному «диктатору», предстояло на слѣдующій 
день назначить новаго флаиина при храмѣ Юноны Соспиты. 
Недалеко за Бовиллами, городомъ, находившимся отъ Рима на 
разстояніи около 12 миль, когда путники уже приближались 
къ Альбанскимъ горамъ, около часовни, построенной въ честь Вопа 
Беа, они встрѣтили Клодія, возвращавшагося изъ г. Ариціи, куда 
онъ ѣздилъ для переговоровъ но какому-то дѣлу съ тамошнимъ муни¬ 
ципальнымъ совѣтомъ (сенатомъ). Встрѣча произошла послѣ 2-хъ 
часовъ дня по нашему счету. Клодія сопровождало 30 вооружен¬ 
ныхъ рабовъ, и кромѣ того съ нимъ былъ, между прочимъ, и 
упомянутый выше (см. § 2) Г. Кавзиній Схола. Враги уже мино¬ 
вали другъ друга, какъ гладіаторы Милона, замыкавшіе шествіе, 
затѣяли ссору съ людьми Клодія; когда же послѣдній съ угрозою 
оглянулся на нихъ, то одинъ игъ гладіаторовъ ударомъ копья 
ранилъ его въ плечо. Это шнлужило сигналомъ къ общей схваткѣ, 
въ которой перевѣсъ остался, конечно, на сторонѣ гораздо болѣе 
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многочисленной, шайки Милона. Раненый Кдодій былъ отнесенъ 
въ ближайшую харчевню въ Бовиллахъ, но Милонъ, боявшійся 
болѣе мести Клодія, чѣмъ судебнаго преслѣдованія въ случаѣ его 
смерти, приказалъ разорить харчевню. При этомъ Клодій былъ 
убитъ, и трупъ его остался лежать на дорогѣ. Тамъ нашелъ его 
случайно одинъ сенаторъ, проѣзжавшій по этой дорогѣ, и на сво¬ 
ихъ носилкахъ приказалъ отнести въ Римъ. • 

3. Послѣ убійства. 

11 Когда трупъ Клодія былъ принесенъ въ Римъ, около 6 часовъ Безпорядки 
вечера по нашему счету, и выставленъ въ его домѣ на Палаціи, Пубшства° 
то цѣлыя толпы народа стали стекаться посмотрѣть на убитаго. Клодія. 

На слѣдующій день стеченіе народа еще увеличилось, и по требо¬ 
ванію двухъ народныхъ трибуновъ, Т. Мунація Планка и Кв. 
Помпея Руфа, противниковъ Милона, трупъ Клодія былъ перене¬ 
сенъ на форумъ и положенъ тамъ на ораторской каѳедрѣ въ томъ 
видѣ, въ какомъ онъ былъ выставленъ въ домѣ, т. е. не омытый 
отъ крови и не одѣтый. Своими рѣчами трибуны еще болѣе воз- • 
будили чернь, и она, расхитивъ обстановку трибуналовъ и со¬ 
сѣднія книжныя лавки, соорудила въ куріи Гостилія костеръ и 
сожгла на немъ тѣло Клодія: отъ пламени этого костра сгорѣла 
и сама курія, а также обгорѣла примыкавшая къ ней Порціева 
базилика. ' 

Въ виду такихъ безпорядковъ, въ сенатѣ былъ избранъ, на¬ 
конецъ, «временнымъ царемъ» (іпіеггех) М. Эмилій Лепидъ. Про¬ 
тивники Милона, старавшіеся помѣшать консульскимъ выборамъ, 
доколѣ они опасались, что можетъ быть избранъ Милонъ, теперь, 
наоборотъ, настойчиво требовали отъ Лепида созыва выборныхъ 
комицій и, когда онъ отказался исполнить ихъ требованіе, такъ 
какъ не было въ обычаѣ, чтобы первый іпіеггех руководилъ вы¬ 
борами, то сдѣлали нападеніе на его домъ, но были отогнаны 
подоспѣвшею шайкой Милона. 

12 Между тѣмъ самъ Милонъ не отправился въ добровольное Дѣйствія 
изгнаніе, какъ этого можно было ожидать, а во вторую ночь послѣс^^°щс™^ 
убійства Клодія вернулся въ Римъ. Къ этому побудило его то, Клодія. 
что пожаръ въ куріи возбудилъ въ части гражданъ еще большее 
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неудовольствіе, чѣмъ насильственная смерть Клодія. Разсчитывая 
на происшедшую перемѣну всеобщаго настроенія, онъ даже про¬ 
должалъ домогаться консульства и съ этою цѣлью широко раз¬ 
давалъ деньги народу. Дружески расположенный къ нему народ¬ 
ный трибунъ М. Целій Руфъ созвалъ народное собраніе, въ ко¬ 
торомъ оба они утверждали, что Милонъ убилъ Клодія, защи¬ 
щаясь отъ сдѣланнаго на него Клодіемъ изъ засады нападенія. 
Но не успѣлъ Целій окончить свою рѣчь, какъ вооруженная толпа 
противниковъ Милона ворвалась въ собраніе и разогнала его, 
убивъ при этомъ многихъ и разграбивъ нѣсколько домойъ; самъ 
Милонъ съ Целіемъ едва спаслись, переодѣвшись рабами. Волне¬ 
нія черни, сопровождавшіяся кровавыми схватками и всевозмож¬ 
ными насиліями, продолжались послѣ этого въ теченіе нѣсколь¬ 
кихъ дней, такъ что не было возможности устроитъ выборы. 

Такое положеніе государства вынудило сенатъ предоставить із 
диктаторскую власть наличнымъ должностнымъ лицамъ, т. е. 
«временному царю», народнымъ трибунамъ и Помпею, который 
въ качествѣ проконсула находился подъ Римомъ, такъ какъ, бу¬ 
дучи облеченъ военною властью, не имѣлъ права быть въ самомъ 
Римѣ (управленіе доставшейся ему провинціей Испаніей онъ по¬ 
ручилъ своимъ легатамъ). Помпей долженъ былъ произвести'ре¬ 
крутскій наборъ въ Италіи для усмиренія городской черни. Когда 
онъ набралъ войско и явился снова къ Риму, то родственники 
Клодія обратились* къ нему съ просьбою подвергнуть пыткѣ и 
допросу рабовъ Милона; Милонъ требовалъ того же для челяди 
Клодія, а между тѣмъ самъ, предвидя просьбу своихъ противни¬ 
ковъ, тотчасъ же послѣ убійства Клодія далъ вольную всѣмъ сво¬ 
имъ рабамъ, участвовавшимъ въ убійствѣ. 

Попытки примириться съ Помпеемъ, которыя дѣлалъ въ это 
время Милонъ, не имѣли успѣха. Напрасно предлагалъ онъ, чтобы 
задобрить Помпея, взять назадъ свою кандидатуру на должность 
консула въ пользу другихъ соискателей, которыхъ поддерживалъ 
Помпей. Помпей дѣлалъ видъ, что боится Милона, и отдалъ рас¬ 
поряженіе не пускать его къ себѣ на дачу. Про Милона дѣй¬ 
ствительно ходили въ это время слухи, будто онъ готовится ра¬ 
зорить Римъ, съ каковою-де цѣлью устроилъ въ своихъ помѣсть¬ 
яхъ оружейные склады; появился даже доносъ, будто рабы Ми- 
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лона подъ хмельномъ признались, что Милонъ подговаривалъ ихъ 
убить Помпея. 

14 Чтобы успокоить взволнованную этими слухами чернь, сенатъЗаконопред- 
постановилъ назначить Помпея консуломъ безъ сотоварища, что 
было въ дѣйствительности равносильно диктатурѣ. Тогда Помпей 
немедленно предложилъ два новыхъ закона: бе атЪііп и бе ѵі, ко¬ 
торые должны были прекратить безпорядки послѣдняго времени. 
Законъ бе ті угрожалъ одинаково и партіи Милона и сторонни¬ 
камъ Кдодія, такъ какъ сенатъ призналъ, что фактъ столкнове¬ 
нія на Аппіевой дорогѣ, какъ повредившій интересамъ государ¬ 
ства, долженъ разбираться внѣ очереди. Поэтому сторонники Клодія 
народные трибуны Т. Мунацій Планкъ и Г. Саллюстій пропустили 
въ народномъ собраніи только первую часть сенатскаго постано¬ 
вленія (саебет, дпае іп Арріа ѵіа іасіа еззеѣ, еѣ іпсепбіит сигіае еі 
орри§пайопет аебіпт М. Ьерібі сопіга гет риЫісат іасіат еззе), 
а на вторую (иі бе саебе ехіга огбіпеш диаегегеіиг арпб яиаезПо- 
гет) наложили свое ѵеіо. Такимъ образомъ оказалось принятымъ 
только неодобрительное мнѣніе сената относительно факта. Тогда 
Помпей, пригрозивъ военною силой, заставилъ трибуновъ признать 
видоизмѣненія въ порядкѣ судопроизводства и новыми законами 
ускорилъ ходъ процесса, введя какъ бы судъ военнаго времени 
(см. Введ. II А 14). 

15 Главнымъ судьею ^иаезііог бе ѵі) былъ назначенъ Л. Домицій Дѣло Мило- 
Аэнобарбъ (Ь. Ботіііиз АЬепоЪагЪиз). Главнымъ обвинителемъна въ суд^‘ 
явился Аппій Клавдій Старшій (Арріиз Сіаибіиз Маіог), а его по¬ 
мощниками М. Антоній (не позднѣйшій тріумвиръ) и П. Валерій 
Не потъ. 

Допросъ свидѣтелей былъ назначенъ на 4-е апрѣля. Такъ какъ 
рабы Милона уже были отпущены на волю, то пыткѣ подверглись 
лишь рабы Клодія; допрошены были и другіе свидѣтели: Г. Кав- 
зиній Схола, теща и жена Клодія, жители Бовиллъ, но уже подъ 
защитою войска, такъ какъ народъ волновался и не хотѣлъ слу¬ 
шать свидѣтелей. По окончаніи этого засѣданія народный три¬ 
бунъ Т. Мунацій Планкъ созвалъ народное собраніе и убѣждалъ 
народъ собраться на форумѣ въ день суда, чтобы не дать ускольз¬ 
нуть Милону, если судъ оправдаетъ его. 

8-го апрѣля, на 102-й день нослѣ убійства Клодія, судъ со- 
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Уголовныя 
дѣла. 

И. А. 1 П. ВВЕДЕНІЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ. 

брался, чтобы постановить окончательный приговоръ по дѣлу Ми¬ 

лона. Пока шли выборы судей и продолжалась рѣчь обвинителя 
Аппія Клавдія, все было спокойно; но лишь только выступилъ Ци¬ 

церонъ, какъ раздались яростные крики толпы. Цицеронъ сильно 
смутился и произнесъ защитительную рѣчь безъ обычной твердости 
и увѣренности. 

Милонъ былъ осужденъ 38-ю голосами противъ 13-ти и уда¬ 

лился въ изгнаніе въ Массилію (Марсель); начальникъ его отряда 
М. Савфей былъ оправданъ. Не избѣжали изгнанія и сторонники 
Клодія: писецъ (зсгіЬа) Секстъ Клодій, кліентъ Клавдіева рода 
(ёепз Сіаийіа), былъ осужденъ на изгнаніе за поджогъ куріи, а не¬ 

много спустя такой же участи подверглись и оба мятежныхъ три¬ 

буна—Помпей Руфъ и Мунацій Планкъ. 

Цезарь, возвратившій, при началѣ своей борьбы съ Помпеемъ, 

на родину многихъ изгнанниковъ, не счелъ нужнымъ помиловать 
Милона* Тогда Милонъ самовольно явился въ Кампанію и под¬ 

нялъ здѣсь оружіе противъ Цезаря, яко бы въ интересахъ Пом¬ 

пея. Въ 48 г. до Р. X. онъ погибъ въ стычкѣ съ приверженцами 
Цезаря. 

II. Введеніе юридическое. 

А. Римское уголовиое судопроизводство *). 

Судопроизводство раздѣляется на гражданское и уголовное; 

въ первомъ разрѣшаются споры между частными лицами (іисіісіа 
ргіѵаіа), предметомъ второго служатъ случаи нарушенія законовъ 
(іиіісіа риЫіса); въ первомъ случаѣ цѣль заключается въ огра¬ 

жденіи интересовъ одной изъ тяжущихся сторонъ, во второмъ — 

въ огражденіи авторитета законовъ и наказаніи виновнаго отъ 
имени государства. А такъ какъ такое наказаніе было равно¬ 

сильно лишенію виновнаго какихъ-либо правъ римскаго гражда¬ 

нина, совокупность которыхъ обозначалась словомъ сари!, то дѣла 
этого рода и названы уголовными (саива еарШз, бітісаііо саріііз, 

бе сарііе сегіаге). 

*) Настоящая глава (до § 13 включительно) заимствована, съ любезнаго 
согласія проф. И. В. Нетутила, И8ъ его введенія къ рѣчи за Архія. 
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А. РИМСКОЕ УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО. П. А. 2-5 

2 Право судить и наказывать гражданъ, составлявшее принад- Судебныя 

лежность высшей власти (ітрегішп), въ республиканское время со- власти* 

хранилось въ полномъ объемѣ только въ рукахъ высшихъ воена¬ 

чальниковъ внѣ столицы (шіІШае), между тѣмъ какъ въ Римѣ 
(йоші) магистраты могли назначать гражданамъ лишь извѣстную 
денежную пеню и притомъ только за ослушаніе въ предѣлахъ ихъ 
компетенціи. Пеню, превышавшую извѣстную норму, равно какъ 
и всѣ прочіе виды наказанія (смертную казнь, ссылку), могли на¬ 

значать только комиціи или же особыя коммиссіи ^иаезііопез), 
уполномоченныя комиціями. Въ древнѣйшее время такія коммис¬ 

сіи назначались для каждаго случая отдѣльно, но съ 149 г. до 
Р. X. стали учреждаться постоянныя судебныя коммиссіи ^иае- 

зйопез регреіиае), которыя, дѣйствуя по порученію комицій, имѣли 
тѣ же права, что и самыя комиціи. 

3 Предсѣдателями этихъ судебныхъ учрежденій были преторы 
или, если ихъ было недостаточно, то особые ішіісез ^иае81ііопіз, 

назначаемые преторомъ изъ числа лицъ, имѣвшихъ право быть 
преторами, т. е. бывшихъ по крайней мѣрѣ уже эдилами. 

4 По примѣру, коренившемуся еще въ обычаяхъ царскаго періода, 

представители судебной власти окружали себя въ болѣе важныхъ 
дѣлахъ особымъ совѣтомъ (сопзііішп) изъ числа лицъ, имѣвшихъ 
право, а вмѣстѣ съ тѣмъ и обязанность, функціонировать въ уго¬ 

ловномъ судопроизводствѣ въ качествѣ присяжныхъ засѣдателей, 

т. е. въ древнѣйшее время только изъ сословія сенаторовъ, со 
времени Гракховъ и изъ всадниковъ, а при Цицеронѣ и изъ такъ 
называемыхъ эрарныхъ трибуновъ (трибныхъ казначеевъ). Общій 
списокъ присяжныхъ засѣдателей (іийісез) составлялся главнымъ 
преторомъ, которымъ считался ргаеіог игЬапиз. Изъ этого общаго 
списка предсѣдатель суда ^иі іибісіига ехегсеі) назначалъ для 
каждаго отдѣльнаго случая особо извѣстное количество лицъ (соп- 

зіііит ішіісига), при чемъ какъ обвинитель, такъ и обвиняемый 
пользовались нравомъ отвода (геіесііо). 

5 Обвинителемъ (ассизаіог) въ уголовныхъ дѣлахъ могъ явиться АсспзаЪог. 

всякій гражданинъ, за исключеніемъ людей опороченныхъ (іпіа- 

тез) и солдатъ, такъ какъ постоянныхъ государственныхъ обви¬ 

нителей (прокуроровъ) не было. Для привлеченія же изъ числа 
гражданъ доброхотныхъ обвинителей за каждый отдѣльный случай 

Предсѣда¬ 
тель суда. 

Сопзііішп 
ішіісшп. 
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П. А. 6-10 П. ВВЕДЕНІЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ. 

Венз. 

Раігопі и 
айѵосаіі. 

ТгіЪипаІ. 

Іисіісішп и 
іиз. 

ІпдиізШо. 

назначалось особое вознагражденіе. Съ другой стороны недобро¬ 

совѣстные обвинителя наказывались лишеніемъ права выступать 
впредь въ роли обвинителя. 

Обвиненъ могъ быть всякій гражданинъ, за исключеніемъ выс- 6 

шихъ магистратовъ въ теченіе ихъ служебнаго года. 

Какъ обвинитель, такъ и обвиненный имѣли право пригла- 7 

шать себѣ на помощь опытныхъ людей, которые вели бы ихъ дѣло 
(сапза) передъ судомъ; они назывались раігопі и избирались, ко¬ 

нечно, изъ числа болѣе или менѣе извѣстныхъ ораторовъ. Кромѣ 
того могли быть приглашаемы и аіѵосаіі, которые, не принимая 
непосредственнаго участія въ веденіи дѣла, могли помочь своими 
совѣтами и еще болѣе личнымъ своимъ вліяніемъ; поэтому они 
избирались изъ числа болѣе или менѣе знатныхъ гражданъ. 

Мѣстомъ суда служилъ возвы- 8 

шенный трибуналъ претора, по¬ 

мѣщавшійся на форумѣ подъ от¬ 

крытымъ небомъ, а затѣмъ пере¬ 

несенный въ базилики, возникшія 
по обѣимъ сторонамъ форума; на 
трибуналѣ (помостѣ) ставилось для 
претора его курульное кресло 
(зеііа спгпііз; рис. 3), а для чле¬ 

новъ судейскаго совѣта — обыкно¬ 

венныя скамьи (зпЬзеИіа). 

Вѣдѣнію суда присяжныхъ под- 9 

лежалъ только приговоръ (ішіі- 

сіит) о виновности или невинов¬ 

ности подсудимаго, основанный на 
разбирательствѣ дѣла. Предвари¬ 

тельныя же дѣйствія, состоявшія 
Рис. 3. 8е11а сигиііз и іазсез въ принятіи обвиненія и внесеніи 
по изображенію на надгробномъ г 
камнѣ (сіррнв) въ Авиньон- имени въ списокъ обвиненныхъ, 

скомъ музеѣ. равно какъ и заключительныя дѣй- 

’ ствія, состоявшія въ объявленіи 
наказанія и въ его исполненіи, принадлежали претору и обознача¬ 

лись словомъ іпз. 

Предварительное слѣдствіе (івднівШо), т. е. отысканіе дока за- ю 
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А. РИМСКОЕ УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО. П. А. 11-12 

тельствъ въ пользу или противъ обвиненія, предоставлялось все¬ 
цѣло обвинителю или обвиненному, для чего и назначался пре¬ 
торомъ опредѣленный срокъ со дня внесенія имени въ списокъ 
обвиненныхъ. Съ этого же дня обвиненный назывался геиз (со¬ 
стоящій подъ судомъ) и подвергался при этомъ нѣкоторому огра¬ 
ниченію въ своихъ гражданскихъ правахъ. 

Такимъ образомъ вся процедура уголовнаго судопроизводства 
состояла изъ слѣдующихъ частей: 

и 1) Предварительныя дѣйствія іп іиге: обвинитель являлся къ Предвари- 
претору съ заявленіемъ, что онъ намѣренъ представить противъ 
такого-то лица такое-то обвиненіе (потеп йеГегге). Если по одному суда, 
и тому же дѣлу являлось нѣсколько обвинителей, то сначала рѣ¬ 
шался вопросъ о томъ, кто изъ нихъ заслуживаетъ предпочтенія, 
а затѣмъ происходило принятіе самой жалобы (потеп гесіреге), 
сопровождавшееся клятвой со стороны обвинителя въ добросовѣстности 
обвиненія. 

12 2) По истеченіи срока, назначеннаго преторомъ для предвари- Разбира- 

тельнаго слѣдствія, происходили дѣйствія іп іийісіо, т. е. засѣда- д^^одача 
ніе суда, въ которомъ разбиралось дѣло и постановлялся приго- голосовъ, 

воръ. Сначала говорилъ свою рѣчь обвинитель (или его раігоппз), 
затѣмъ обвиненный (или его раігопиз); послѣ этого происходила 
провѣрка доказательствъ обѣихъ сторонъ, допрашивались свидѣ¬ 
тели, читались документы и т. д. По окончаніи всего этого пре¬ 
торъ приводилъ къ присягѣ приглашенныхъ для этого дѣла судей, 
которые и составляли, послѣ обоюдной геіесііо, необходимое соп- 
зііішп ішіісшп и вслѣдъ за присягой приступали къ подачѣ голо¬ 
совъ. Для этой цѣли они получали по навощенной съ обѣихъ сто¬ 
ронъ дощечкѣ съ буквою А (аѣзоіѵо) на одной сторонѣ и буквою 
С (соікіепто) на другой и, стеревъ одну изъ этихъ буквъ и за¬ 
крывши другую пальцами, опускали дощечку обнаженной до плеча 
правой рукой въ стоявшую на виду урну (зііеііа). Собранныя та¬ 
кимъ образомъ дощечки вынимались и считались преторомъ. Дѣло 
рѣшалось большинствомъ голосовъ, при чемъ, однако, не только 
равенство голосовъ, но и большинство одного только голоса про¬ 
тивъ обвиняемаго влекло за собою оправданіе (саіспіпз Міпегѵае). 
Не желавшіе подать голоса ни за обвиняемаго, ни противъ него 
могли стереть и обѣ буквы (поп Іщпеі). 
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П. А. 13-14 П. ВВЕДЕНІЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ. 

Заключи- 3) Послѣ этого происходили заключительныя дѣйствія іп іиге, 13 
дійстаія т* е* опредѣленіе наказанія и объявленіе приговора въ оконча- 

суда. тельной формѣ. Впрочемъ, обвиняемый могъ и не дожидатьоя окон¬ 
чанія своего дѣла и уйти въ добровольное изгнаніе (ехзііішп), 
послѣ чего дѣло о немъ прекращалось, но добровольное изгнаніе 
могло быть превращено судебнымъ порядкомъ въ формальную 
ссылку ^иаѳ еХ і§пі8 іпіѳгйісііо). 

Оудебнаяре- По предложенію Помпея, внесенному имъ въ 52 г. (см. I Б 14 

^°РпеяП0М"14) въ вредное собраніе по поводу тогдашнихъ смутъ, въ этой 
процедурѣ уголовнаго судопроизводства были произведены нѣко¬ 
торыя перемѣны, часть которыхъ была вызвана лишь чрезвы¬ 
чайными обстоятельствами, а часть осталась на будущей время. 
Прежде всего, такъ какъ преторы, которые обыкновенно предсѣ¬ 
дательствовали въ судахъ (см. § 3), еще не были избраны, то на¬ 
родомъ долженъ былъ быть выбранъ особый ^иае8ІI;ог йѳ ѵі ех Из, 
<іиі сопзиіез Іиегапі. Далѣе, общій списокъ присяжныхъ засѣдателей 
(см. § 4) былъ составленъ самимъ Помпеемъ, при чемъ общее 
число присяжныхъ изъ 3-хъ сословій равнялось 360, изъ коихъ 
по дѣлу Милона былъ избранъ 81; но изъ этого числа каждая 
сторона имѣла право отвести по 5 засѣдателей отъ каждаго со¬ 
словія, такъ что за отводомъ ихъ остался. 51 присяжный. Нако¬ 
нецъ, для всего судебнаго разбирательства въ каждомъ отдѣль¬ 
номъ процессѣ было назначено лишь 5 дней. Въ первый день 
стороны являлись къ главному судьѣ для предварительныхъ дѣй¬ 
ствій іп іиге и предъявляли списокъ свидѣтелей, въ теченіе трехъ 
слѣдующихъ дней выслушивались показанія свидѣтелей, которые 
въ прежнее время давали свои показанія послѣ рѣчей обвини¬ 
теля и защитника, и наконецъ пятый день былъ посвященъ за¬ 
ключительнымъ преніямъ сторонъ, при чемъ для рѣчей обвини¬ 
теля и защитника было назначено іѳтриз 1е§ійтит, которое опре¬ 
дѣлялось водяными часами, именно обвинителю давалось 2 часа 
и защитнику—3. Число обвинителей, которое прежде не было 
ограничено, получило также нѣкоторое ограниченіе, такъ что на 
ряду съ главнымъ обвинителемъ могло быть второстепенныхъ 
(такъ наз. зиЪзсгірІіогез), вѣроятно, только три. Это же постано¬ 
вленіе распространялось и на защитниковъ. 
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Б. ТЕОРІЯ СУДЕБНАГО КРАСНОРѢЧІЯ. Н. Б. 1—3 

Б. Теорія судебнаго краснорѣчія *). 

Безъ природнаго дарованія (іп^епішп) и практики (ехрегіепНа) Ея значеніе 

судебный ораторъ невозможенъ; не столь необходимымъ, но все же и части* 
очень важнымъ факторомъ въ его развитіи является теорія (агз) 
судебнаго краснорѣчія, которая учитъ человѣка, обладающаго 
обоими первыми качествами, съ успѣхомъ примѣнять ихъ къ со¬ 
зиданію судебной рѣчи. Подобно строительному искусству, и тео¬ 
рія краснорѣчія состоитъ изъ двухъ частей, конструктивной и 
орнаментальной; какъ въ зодчествѣ тектоника (т. е. ученіе о стѣ¬ 
нахъ, сводахъ и т. п.) важнѣе орнаментики (т. е. ученія объ узо¬ 
рахъ), такъ точно и въ теоріи краснорѣчія конструктивная часть 
(іпѵепйо и бізрозНіо) важнѣе орнаментальной (еіоспііо). 

1. Конструктивная настъ 
(іпѵепіііо и бізрозіііо). 

2 Ознакомившись съ обстоятельствами дѣла, ораторъ прежде всего ТгасЪаідо. 
долженъ рѣшить вопросъ, на какомъ пунктѣ защита можетъ съ 
наибольшимъ успѣхомъ дать отпоръ обвиненію (т. наз. сопзШпІіо 
саизае); а затѣмъ всѣ усилія какъ обвинителя, такъ и защит¬ 
ника должны быть направлены къ тому, чтобы первому — взять, 
а второму отстоять этотъ пунктъ. Та часть судебной рѣчи, кото¬ 
рая посвящена этимъ усиліямъ, называется ѣгасѣаііо; это — главная 
часть судебной рѣчи. Будучи направлены противъ одного и того 
же пункта, но въ двухъ различныхъ направленіяхъ, ІігасШіопез 
обоихъ противниковъ образуютъ настоящій параллелограммъ силъ, 
равнодѣйствующей котораго будетъ убѣжденіе о дѣлѣ судьи. 

3 Направленіе равнодѣйствующей зависитъ не только отъ на- Аг&итепіл, 

правленія, но и отъ силы составляющихъ; равнымъ образомъ убѣ-и а^^ез.СЯ~ 
жденіе слушателя судебнаго дѣла зависитъ не только отъ того, что 
доказывается, но и отъ силы доказываемаго. Согласно этому 
ткань трактадіп состоитъ изъ двоякаго рода элементовъ: 
аг^итепіа и атрШісаІііопез; первыя разсчитаны на разумъ, 
вторыя — на чувства судей. 

*) Настоящая глава заимствована, съ любезнаго согласія проф. Ѳ. Ф. 
Зѣлинскаго, изъ его введенія къ рѣчи противъ Берреса. 
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п. Б. 4-6 II. ВВЕДЕНІЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ. 

Наггаііо. Будучи главной частью рѣчи, іхасіайо не была, однако, ея 4 
первой частью; это было невозможно уже потому, что къ началу 
обвинительной рѣчи судьи вовсе не были знакомы съ дѣломъ, а 
къ началу защитительной рѣчи были знакомы съ нимъ вовсе не 
такъ, какъ это было желательно въ интересахъ защиты. Поэтому 
трактаціи всегда должна была предшествовать паггаііо, т. е. изло¬ 
женіе дѣла—но, конечно, не спокойное и безпристрастное, а окра¬ 
шенное въ желательномъ для стороны смыслѣ. 

ЕхопНшпи Но и съ паггайо рѣчь не могла начинаться; нельзя было тре- 5 
регогаііо. бовать отъ судей, чтобы они внезапно перенеслись духомъ отъ 

окружающей ихъ обстановки къ обстановкѣ дѣла. На этомъ пси¬ 
хологически правильномъ соображеніи былъ основанъ обычай древ¬ 
нихъ предпосылать изложенію дѣла краткое вступленіе (ехогйіпт). 
Такого же рода соображенія заставляли ихъ по окончаніи трактаціи 
еще разъ обращаться къ судьямъ съ особымъ заключительнымъ 
словомъ (регогаііо). 

Сепараціон- Такимъ образомъ судебная рѣчь должна состоять изъ слѣдую- 6 

Пб“наЩонМ'Щигь частей: 
ный методы. г ЕхоічПшп, 

2. ^ггаііо, 

3. Тгасѣаѣіо: а) ргорозШо и рагіШо, т. е. указаніе предмета и 
плана трактаціи, 

б) ргоЪаІіо, положительные аргументы и ампли¬ 
фикаціи, 

в) геГпШіо, опроверженіе аргументовъ и ампли¬ 
фикацій противника. 

4. РегогаНо. 

Если рѣчь касалась только одного обвиненія (сгішеп), то эти 
части слѣдовали одна за другой въ указанномъ порядкѣ; этотъ 
методъ мы называемъ сепараціоннымъ. Но если сгішіпа были 
многочисленны, то приходилось прибѣгать къ другому, т. наз. 
комбинаціонному методу, т. е. переходить поочередно отъ одного 
сгішеп къ другому, давая по каждому изъ нихъ и изложеніе и 
трактацію (а иногда и вступленіе и заключеніе), мѣстами сплетая 
эти части одну съ другою въ видахъ бблыпаго разнообразія. 
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7 Съ конструктивной точки зрѣнія разница между судебными Равнина 
рѣчами Цицерона, съ одной стороны, и нашихъ современныхъ ора- 
торовъ, съ другой стороны, состоитъ главнымъ образомъ въ слѣ- современ- 

дующемъ: 1) у насъ преніямъ предшествуетъ чтеніе секретаремъ °крас- 

т. наз. обвинительнаго акта, т. е. сухого изложенія результатовъ норѣчіемъ 

предварительнаго слѣдствія; вслѣдствіе этого паггаііо въ судебной 
рѣчи у насъ не обязательна, она можетъ совершенно отсутствовать; 
2) равнымъ образомъ у насъ преніямъ предшествуетъ допросъ 
свидѣтелей, чѣмъ предвосхищается добрая часть трактаціи; 3) пре¬ 
небреженіе, съ которымъ въ настоящее время принято относиться 
къ теоріи краснорѣчія, не остается безъ вреднаго вліянія на су¬ 
дебныя рѣчи, хотя таковое, понятно, ораторами не сознается. 
Вслѣдствіе всего этого рѣчи современныхъ прокуроровъ и адвока¬ 
товъ не являются законченными образцами ораторскаго искусства, 
изучить которое и понынѣ можно лучше всего на завѣщанныхъ 
намъ древностью рѣчахъ. 

2. Орнаментальная часть 

(еіосиііо). 

8 Зная, чтб слѣдуетъ сказать, надобно подумать о томъ, какъ Ея требо- 

это сказать; теорія краснорѣчія въ этомъ отношеніи даетъ четыре ванія- 
наставленія: 

1) говори Іаііпе, т. е. вообще согласно правиламъ того языка, 
на которомъ говоришь; % 

2) говори ехріапаіе, т. е. такъ, чтобы слушатели сразу пони¬ 
мали тебя; 

3) говори арѣе, т. е. съ тактомъ; 
4) говори отпаде, т. е. пользуясь тѣми средствами, которыя 

дѣлаютъ рѣчь сильной, изящной и остроумной. 
Изъ этихъ четырехъ требованій первыя два только ставятся 

теоріей краснорѣчія: говорить правильно учитъ насъ грамматика 
и стилистика, говорить ясно — логика; подробно развиваются въ 
теоріи краснорѣчія лишь послѣднія два требованія. 

9 Тактъ сказывается прежде всего въ отношеніи того, кто го-Тактъсубъ- 
воритъ. Тутъ теорія ограничивается рядомъ совѣтовъ: молодому ективный- 
человѣку не подобаетъ ссылаться на свою опытность и свой авто- 
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ритетъ, человѣку завѣдомо смиренному — обнаруживать воинственный 
пылъ, и т. д. 

Тактъ объ- Затѣмъ тактъ долженъ быть соблюденъ и въ отношеніи того, іо 
ективный. 0 чемъ кто говоритъ: слѣдуетъ говорить о каждомъ предметѣ 

тѣмъ слогомъ, который къ неуу идетъ. Слоговъ рѣчи три; будучи 
или шаржированы или примѣнены невпопадъ, они даютъ три по¬ 
рока рѣчи: 

1) слогъ торжественный (§гаѵіз й§ига); соотвѣтствующимъ 
ему порокомъ является напыщенность слога; 

2) слогъ дѣловой (теііосгів йдига); соотвѣтствующій ему по¬ 
рокъ—сухость слога; 

3) слогъ разговорный (аМепиа1;ай§ига); соотвѣтствующій ему 
порокъ — вульгарность. 

Въ удачномъ примѣненіи этихъ трехъ слоговъ сказывается 
главнымъ образомъ мастерство оратора; именно въ этомъ отношеніи 
Цицеронъ неподражаемъ. 

Ьшпіва Средства, придающія рѣчи силу, изящество и остроуміе, назы- іі 
вообще. ваются по-латыни Іитіпа. Отсутствіе Ішпіпа характеризуетъ дѣ¬ 

ловой слогъ, ихъ умѣренное употребленіе — слогъ разговорный, ихъ 
обиліе — слогъ торжественный. 

Ихъ дѣленіе. При всемъ обиліи Іитіпшп мы можемъ оставаться на почвѣ 12 
т. наз. хѵ^іа лі&д, т. е. называть каждый предметъ его именемъ; 
но бываютъ случаи, когда мы предпочитаемъ переходить въ т. наз. 
тдотхті лі&д, избѣгая самаго простого наименованія предметовъ. 
На этомъ различіи основано дѣленіе Ішпіпшп на два главныхъ 
разряда: фигуры и тропы. 

Фигуры. Фигуры бываютъ трехъ родовъ: 13 

1) фигуры звуковыя, ощутительныя и для того, кто не знаетъ 
самого языка, на которомъ рѣчь произносится. Сюда относятся: 
аллитерація, анафора, сопйирИсайо, парономасія, лХохг}, іобхыХоѵ, 

6(ЛОіОТьХбѴТОѴ • 

2) фигуры грамматическія, требующія знанія языка, но ощу¬ 
тительныя и безъ вниканія въ содержаніе сказаннаго. Сюда отно¬ 
сятся: реторическій вопросъ, гипербатъ, анаколуѳъ, &ѵуца, сИзтпсйо, 
асиндетъ; 

3) фигуры мысли. Сюда относятся: антитеза, энѳимема въ тѣс- 
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номъ смыслѣ, градація (іпсгетепіит), іпіегргеіаііо, соггесііо, ргае- 
іегійо, сотпшпісаііо, оесираііо. 

Нерѣдко фигура мысли подчеркивается звуковой или грамма¬ 
тической фигурой: антитеза — анафорой, интерпретація — исоко- 
ломъ, энѳимема— реторическимъ вопросомъ, и т. д. 

14 Отличительнымъ признакомъ троповъ является то, что мы не Тропы, 
называемъ прямо предметъ, о которомъ говоримъ, а заставляемъ 
догадываться о немъ. Къ тропамъ относятся: метафора, метонимія, 
синекдоха, гипербола, перифразъ, антономасія, аллегорія, иронія и 
сарказмъ, Ііѣоіез. 

15 При всемъ томъ слѣдуетъ помнить: 1) что красота рѣчи зави- Итоги, 
ситъ не столько отъ наличности всѣхъ этихъ Іишіпа, сколько отъ 
ихъ непринужденности: іп сіісеікіо Іеѵііег ипизциізцие Іосиз ріе- 
гитцие іап&Ниг, пе агз аррагеаі, говоритъ анонимъ ай Неген- 
піпт (IV 10); 2) что, помимо этихъ ходячихъ фигуръ и троповъ 
(изъ которыхъ выше перечислены только самыя употребительныя), 
рѣчь даровитаго оратора изобилуетъ неуловимыми красотами, о 
которыхъ теорія умалчиваетъ. Въ виду этого теорія краснорѣчія 
можетъ быть лишь подспорьемъ для будущаго оратора; главное 
для него, послѣ природнаго' дарованія,—изученіе великихъ 
образцовъ этого прекраснаго искусства, которое нѣкогда было 
руководителемъ народовъ. 

В. Планъ рѣчи въ защиту Милона. 
I. Жхогйіит. §§ 1 — 22. 

1. Обращеніе къ судьямъ съ увѣщаніемъ не пугаться чрезвы¬ 
чайныхъ мѣръ предосторожности, а согласно съ обществен¬ 
нымъ мнѣніемъ оправдать Милона. §§ 1 — 6. 

2. Опроверженіе трехъ ошибочныхъ мнѣній. §§ 7 — 22. 
а. Не всякое убійство заслуживаетъ наказанія. §§ 7—11. 

«. Убійство можетъ быть справедливо. §§ 7 — 9. 
«и. Примѣры изъ исторіи и миѳологіи. §§ 7 — 8. 
/9/9. Доказательство на основаніи законовъ XII 

таблицъ. § 9. 
/9. Убійство можетъ быть необходимо. §§ 9—11. 

««. По закону природы. §§ 9 —10. 
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/9/9. На основаніи Корнеліева закона. § 11. 
б. Признавъ, что рѣзня на Аппіевой дорогѣ принесла 

ущербъ государству, сенатъ не выражалъ еще этимъ 
неодобренія убійству Клодія. §§ 12 — 14. 

в. Въ мѣрахъ, принятыхъ Помпеемъ по случаю убій¬ 
ства Клодія, еще не заключается осужденія Милону. 
§§ 15 — 22. 

II. Каггаііо. §§ 23 — 31. 
III. ТгасШіо. §§ 32 — 91. 

РгоЬайо. 
А. <1е сапаа. §§ 32 — 71. 

а. Обстоятельства, предшествовавшія убійству. §§ 32—52. 
а. Кому изъ двухъ было выгодно убійство противника? 

§§ 32—35. 
аа. Для Клодія смерть Милона имѣла значеніе. 

§§ 32 — 33. 
/9/9. Для Милона смерть Клодія не имѣла значенія. 

§ 34. 
уу. Милонъ относился къ Клодію безразлично. § 35. 
66. Клодііі ненавидѣлъ Милона. § 35. 

/9. Характеръ обоихъ противниковъ. §§ 36 — 43. 
аа. Клодій постоянно прибѣгалъ къ насиліямъ. 

§§ 36 — 37. 
/9/9. Милонъ избѣгалъ всякаго насилія, ибо въ про¬ 

тивномъ случаѣ онъ уже неоднократно могъ бы 
безнаказанно убить Клодія. §§ 38 — 43. 

у. Клодій открыто угрожалъ Милону смертью. § 44. 
б. Обстоятельства, при которыхъ оба они предпри¬ 

няли путешествіе. §§ 45 — 51. 
аа. Клодій зналъ о путешествіи Милона, Милонъ 

о путешествіи Клодія не зналъ. § 45. 
/9^. Путешествіе Милона было необходимо, путеше¬ 

ствіе Клодія не имѣло основанія. §§ 46 — 47. 
уу. Милонъ предпринялъ путешествіе открыто, 

Клодій — тайно. § 48. 
66. Планъ путешествія Милона остался безъ измѣ¬ 

ненія, Клодій же измѣнилъ свой планъ. § 49. 
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б«. Время путешествія было удобно для убійства 
Милона и неудобно для убійства Клодія. 
§§ 50 — 51. 

Резюме обстоятельствъ, предшествовавшихъ убійству. 
§§ 51 — 52. 

б. Самое убійство. §§ 53 — 56. 

«. Мѣсто убійства. §§ 53 — 54. 

р. Снаряженіе обоихъ въ путешествіи. §§ 55— 56. 

в. Обстоятельства послѣ убійства Клодія. §§ 57 — 71. 

«. Почему Милонъ отпустилъ своихъ рабовъ на волю? 
§§ 57 — 58. ' 

р. Почему пытка рабовъ Клодія не имѣетъ значенія? 
§§ 59 — 60. 

у. Поведеніе Милона тотчасъ послѣ убійства. §§ 61—63. 

6. Дальнѣйшее поведеніе Милона. §§ 64 — 66. 

8. Отношенія Милона къ Помпею. §§ 67 — 71. 

Б. ехіга саизаш. §§. 72 — 91. 

а. Клодій заслуживалъ смерти. §§ 72 — 79. 

«. вслѣдствіе прежней своей жизни. §§ 72 — 75. 

р. вслѣдствіе угрожавшей отъ него опасности для 
государства. §§ 76 —79. 

б. Но не намѣренію Милона, а волѣ боговъ и счастію 
своему обязанъ Римъ тѣмъ, что избавился отъ Кло¬ 
дія. §§,80 — 91. 

IV. РегогаЫо. §§ 92 — 105. 

Бергесаііо: обращеніе къ милосердію судей. §§ 92 —103. 

1. ради прежнихъ заслугъ Милона передъ государствомъ. 
§§ 92 — 98. 

2. ради дружбы Цицерона къ Милону. §§ 99 —103. 

Заключительное слово. §§ 104 — 105. 

Греч, в рявск. класс. Цицеронъ. Рѣчь въ защиту Милона (Комментарій). 3 
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Рѣчь, произнесенная Цицерономъ въ защиту Милона на судѣ, 
была записана танъ называемыми поіагіі (стенографами того вре¬ 
мени) и существовала еще въ I вѣкѣ по Р. X. Но эту рѣчь ора¬ 
тору пришлось говорить, какъ было замѣчено выше (см. I В 15), 
при совершенно исключительныхъ условіяхъ, и она, естественно, 
не могла удовлетворить Цицерона. Поэтому онъ издалъ ее впо¬ 
слѣдствіи въ значительно переработанномъ видѣ, оставивши, впро¬ 
чемъ, ея планъ и ходъ мыслей безъ измѣненія. Въ такомъ видѣ 
и дошла до насъ эта рѣчь, которую знаменитые знатоки Цицеро¬ 
новскаго краснорѣчія, грамматикъ Кв. Асконій Педіанъ и реторъ 
М. Фабій Квинтиліанъ, жившіе въ I в. по Р. X., признаютъ пре¬ 
краснѣйшею изъ всѣхъ рѣчей Цицерона. 
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ. 

/. ЕхогМит. 

1. Обращеніе ш судьямъ съ увіыцаніемъ оправдать 
Милана ("§§ 1—6). 

'Ораторъ чувствуетъ себя смущеннымъ и новою формою судопро¬ 

изводства и окружающими форумъ войсками. Но онъ находитъ успо¬ 

коеніе въ политической дальновидности и извѣстной справедливости 
Помпея, который разставилъ войска, чтобы обеэпечить суду полную 
безопасность и тишину. Ободряетъ его и то, что большая часть при¬ 

сутствующей публики, ва исключеніемъ лишь сторонниковъ Клодія, на¬ 

ходится на его сторонѣ. Поэтому онъ убѣждаетъ судей творить судъ, 

забывъ всякій страхъ и помня только о своемъ долгѣ, и защитить до¬ 

блестнаго гражданина въ его правахъ. Но не на доблести Милона 
хочетъ онъ основать свою эащиту, а на- необходимости, въ которую 
тотъ былъ поставленъ, защищаться отъ устроенной ему Клодіемъ васады 
^см. введеніе къ §§ 24 слл. рѣчи). §§ 1—6. 

«ѵегеог, пе іигре віі вѣжливая форма утвержденія: стыдно, пожа- 1 

(наоборотъ ѵегеог, пе поп [иі;] ѣигре ей «едва ли стыдно»). — 

рогІШіто Ыго. РогМввінтв ѵіг «доблестный патріотъ». Цицеронъ при¬ 

надлежалъ къ партіи аристократической, или консервативной, и потому 
всѣхъ ея сторонниковъ и защитниковъ награждаетъ лестными эпите¬ 

тами: Ъопі, ѵігі Ъопі, ѵігі Ъопі ас іогЪез, іпвѣі еі Мі Ьотіпев, іогіев 
•еі; рпкіепіев и т. п.; наоборотъ, дѣятелей партіи демократической, 

•стремившейся ослабить произволъ оптиматовъ, Цицеронъ называетъ: ѵігі 
•ішргоЪі, сіѵев регПіѣі, аойасев и т. п. Всѣ украшающіе эпитеты, по¬ 

ставленные въ превосходной степени, достаточно переводить положи- 
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тельною степенью. — йісеге зависитъ отъ іпсіріепіеш, сказуемымъ къ 
которому служитъ Іітеге. — іітеге — ощущать робость. — тіпіте- 

дие йесеаі — пеѵе (еі пе) тіпіте сіесеаі; перевести такъ же, какъ выше 
ѵегеог, пе іпгре ей. — тадіз йе геі риЫісае ваіиіе диат йе виа 

регіигЬеіиг: ваіпв при геі риЫісае «благо государства», а при впа 
«спасеніе»; регіигЬагі (іе аіідиа ге «быть озабоченнымъ чѣмъ-нибудь». 

— ай еіив сан ват . • • а&егге — проявить въ его процессѣ... До¬ 

словно? «р апіті тадпііийіпет = неустрашимость.—■ поѵі іийісіі 
поѵа {отиг: воѵнз = -«новый», «небывалый», «непривычный». Циц. 

намекаетъ на судебныя реформы Помпея и на окружавшія форумъ 
войска; фигурою лоХѵлгыхоѵ (поѵі—поѵа) онъ выражаетъ неудовольствіе 
по поводу новшествъ Помпея. — сопвиеіийіпет = «обычный видъ», 

который былъ нарушенъ присутствіемъ военной силы. — тогет іийі- 

сіогит порядокъ судопроизводства. — гёдиітпі «напрасно отыскиваютъ», 

т. е. не находятъ, не видятъ. 

2 согопа == полукругомъ слушателей. — сопвеввив == засѣданіе. — 

поп передъ пвіШа относится, къ бііраіі едите. — вііраіі -вития = 

толпится (тѣснится) вокругъ насъ. — поп Ша ргаевійіа ♦ • . поп 

а&егцпі 1Д 1,рі.ев для усиленія утвержденія: производятъ настолько 

сильное впечатлѣніе. — рго = у преддверій. — іп {ого еі іп іийісіе 

на форумѣу при производствѣ суда. — поп Цтеге составляетъ одно 
понятіе: оставаться безстрашными. — віпе аіідио Итоге = безъ нѣ¬ 

котораго чувства страха. — поп Итеге віпе аіідио Итоге оху- 

шогоп, т. е. соединеніе исключающихъ другъ друга противоположныхъ 
понятій. — Оиае: ргаевШіа. — ві риіагет = если бы я могъ думать. 

— іетрогі обстоятельствамъ.' — іпіег ѵіт агтогит = окруженный 

военной силой. — евве огаііопі Іосит — свою рѣчь умѣстною. — гесгеаі 

• еі ге{ісіі = ободряетъ и успокаиваетъ: первый глаголъ означаетъ возста¬ 

новленіе силъ фиэичесвнхъ, второй — нравственныхъ. — сопвіііит 

осмотрительность, разсудительность. — пес іивНііае виае риіагеі 

евве •. • пес варіепііае = не считалъ бы сог.гаснымъ ни со свойственною 

ему справедливостью, ни съ его политическою дальновидностью. Обратитъ 
вниманіе на хіастяческое расположеніе словъ: варіепЬіввіті еі іивЪіввшгі — 

пес іивШіае пес варіепіііае.—риіагеі: сопі. объясняется легко подраэу- 

мѣваемымъ протасисомъ: <зпае ргаевШа ві орроѳііа Мііопі еввепѣ. — диет 
гейт вепіепИів ішіісит ігайійіввеі = котораго онъ предалъ суду. 

Дословно? — ігайійіввеі..• йейеге аппотіпаііо, т. е. соединеніе 
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различныхъ сложеній одного итого же слова.—іетегіІаіет=необуздан¬ 

ность. — тиІШиаіпів черни. — агтаге = поощрять. 

поп регісиіит. •. Ы ргаеѳЫіит и т. д. Обратить вниманіе на 3 

тройную антитезу въ атомъ предложеніи, выраженную сначала въ отри¬ 

цательной и эатѣмъ дважды въ положительной формѣ. — ОепипЫапі 
при регісиіит = угрожаютъ, при ргаезШшп = обѣщаютъ. — педие воіит 

иі— еЬ иі поп зоіит. — тадпо апіто = іоѵі\ апішо: быть твердымъ. — 

зііепііит — полную тишину. — диае диШет еві сіѵіит = поскольку 

она состоитъ изъ истинныхъ гражданъ: приверженцы Клодія предста¬ 

вляются оратору шайкою, состоящею исключительно ивъ рабовъ.—педие 

еогипь диівдиат... поп: два отрицанія взаимно уничтожаются; пере¬ 

вести: и нѣтъ никого изъ нихъ, кто бы не или и всякій изъ нихъ.—еосііит— 

результата. — ѵігІгЛІ — доблестному поступку. — /огіипів: Іогіипае 
«собственность». — йесегіагі = окончательно рѣшается вопросъ. 

Лпит: прибавить только. — езі айѵегзит іп/еоіитдие поЫв = 

преслѣдуя иныя цѣлщ относится къ намъ враждебно. — еогипь % е п. 

орехе&еіісив: именно состоящій изъ тѣхъ людей. — еасііШ: ехіШт 
«средство къ разоренію», подобно тому какъ ваіиз «средство къ спасенію»; 

ошпіа ехШа риЪИса «все то, что ведетъ государство къ гибели». — раѵіі 

съ оттѣнкомъ презрѣнія: вскормилъ. — еііапь во временномъ значеніи: 

еще. — Іьевіегпа сопЫопе: 7-го апрѣля народный трибунъ Т. Мунацій 
Планкъ, созвавъ народное собраніе, убѣждалъ сторонниковъ Клодія со¬ 

браться на слѣдующій день, назначенный для суда, на форумъ, чтобы 
запугать судъ и не дать укрыться Милону въ случаѣ его оправданія. — 

госе ргаеігепі: ргаеіге аііспі или ргаеіге аіісііі ѵегЪа «подсказывать кому- 

еиб. что-либо», обыкновенно слова при произнесеніи присяги; ѵосе «гро¬ 

могласно». — диій ішЫсагеііз=вашъ приговоръ.—ргае въ сравненіи съ... 

аЛевіе апітів = не теряйте присутствія духа. — іітогет, зі 4 

диет НаЬеІіз = всякій страхъ. — роіеаіав «власть», предоставленная 
закономъ.—ѵоЫз: Циц. разумѣетъ эдѣсь не однихъ только присутствую¬ 

щихъ судей, но все судейское сословіе вообще; поэтому оставить уоЪіз 
беэъ перевода.—Іосиз—«удобный случай».—атрНззітогит ерШіеіоп 
огпапз; по-русски положительная степень: «благородный», — огйіпит: 

см. Введ. II А 4. — зіийіа расположеніе.—ѵиЫи еі ѵегЫв мимикой и на 

словахъ. — те еі вепіепШв: гее противополагается ѵегѣів, а вепіеЩіае 
{«подача голосовъ») служитъ для объясненія гев. — еат роіевіаіет 

отпет = пожую возможность къ тому. — аисЬогОаН: авторитету за- 
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коновъ, представителями которыхъ являются судьи. — тівегі — въ угне¬ 

теніи.—ас рег ѵевігат ?ійет: ас точнѣе опредѣляетъ рег ѵоз; въ 
переводѣ прибавить: а именно; Мез по отношенію къ судьямъ = «добро¬ 

совѣстность».— ѵігігЛет: ѵігѣпз «гражданское мужество».—гесгеетиг— 

можемъ опять свободно вздохнуть. 

5 Оиій здѣсь о лицахъ; по-русски кто или чья судьба.—поЫз йиоЬив 

(аЪІ. сотраг.): Циц. припоминаетъ свое недавнее изгнаніе. — ІаЪогіо- 

віив... воШсііит... ехегсИит: ІаЪогіозиз «многострадальный», 

зоШсііаз «озабоченный», ехегсііаз «измученный».— Оиій... ііісі аиЬ 

/іпді роіезі. По-русски удобнѣе измѣнить эту конструкцію: Можно-ли 

назвать и.ш вообразить себѣ кого-нибкто бы и т. д. — ай гет, 

риЫісаш аййисіі = вступивъ на политическое поприще; гее рпЫіса 
у древнихъ оэначало: 1) государство, 2) государственная служба, 3) по¬ 

литическая дѣятельность. — сагеге = отдѣлаться отъ. — ргоссЫавт 

ргосеііа «треволненіе». — сеіегав — иного рода. — йитіахаі — конечно 

только, единственно лишь. — іп Шів /ІисШнлв сопііопгть = въ извѣст¬ 

ныхъ бурныхъ сходкахъ.—рго Ьопів сопіга ітргоЬов вепвсіиі = а 
рагШшз Ъопошт сопіга ітргоѣов зіеіегаі; Ъопі — оптиматы, ітргоЪі — 

демократы. — іп ео сопвіііо при томъ составѣ суда: см. Введ. ПА 14.— 

іийісагепі = призваны судить. — пипдиат еосШітаѵі — я никогда не 

могъ допустить мысли. — врет ай вм. обычнаго род. над.; по-русски 
неопр. накл. — ваіиіет: заіпз вдѣсь «живнь». — еосвііпдиепйатп... 

іп/гіпдепйат дуоюгіХеѵтоѵ (риѳма); шбчп^еге «помрачить». — Ьаіевт 

іаііз съ оттѣнкомъ презрѣнія: «подобный». 

6 Оиатдггапг соггесііѵиш: впрочемъ. — ІгіЪипаІи*Милонъ былъ 
народи, трибуномъ отъ 10-го дек. 58 г. до 10-го дек. 57 г., въ кон¬ 

сульство П. Корнелія Лентула Сшгатера и Г. Цецилія Метелла Непота. 
— геЬивдие отпіЬив рго заіиіе геі риЫісае девШ = и всѣми его 

дѣяніями, направленными къ охраненію государственнаго строя. Съ 
возвращеніемъ Цицерона партія аристократовъ снова пріобрѣла себѣ 
вождя и усиленно стала дѣйствовать противъ демагоговъ; въ этомъ 
смыслѣ Циц. и говоритъ вдѣсь рго эаМе. — сгітіпіз. Сгітеп по от¬ 

ношенію къ обвинителю «обвиненіе», «жалоба», по отношенію къ обви¬ 

няемому—«вина», «преступленіе»; въ данномъ мѣстѣ «неосновательное 
обвиненіе». — осиіів = воочію. — ѵійегШв: уібеге обозначаетъ въ боль¬ 

шинствѣ случаевъ только актъ зрѣнія, но если послѣ него стоитъ асе. 
с. іп^, то ѵійеге получаетъ значеніе внутренней дѣятельности ума н = 
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«убѣждаться». — пес йергесаіигі... пес ровіиіаіигі мы не станемъ... 

— ваіи» ѵевіга /иегіі сильнѣе, чѣмъ ваіті ѵоЪів йіегіЪ. — ійсігсо—на 

этомъ основаніи. — іиегіпі — окажутся. — сеіега = прочія преимуще¬ 

ства- — аЬ аийасіа Іеііздие — отъ дерзкихъ нападеніи. — ітрипе — ке 
страшась наказанія. 

Послѣ ехогсііит обыкновенно слѣдуетъ паггаЪіо (см. Введ. П Б 4—6), 

но въ данной рѣчи Циц. между вступленіемъ и изложеніемъ дѣла вста¬ 

вляетъ еще одну часть, въ которой опровергаетъ три неправильныхъ, 

по его объясненію, мнѣнія, 1) что ни въ какомъ случаѣ не дозволяется 
убивать человѣка, 2) что сенатъ варанѣе пригналъ виновность Милона, 

и 3) что Помпей ради Милона окружилъ судъ вооруженною силою. 

Вставка этой части объясняется тѣмъ, что было бы невозможно дока¬ 

зать невиновность Милона и безполезно его защищать, если бы убійство 
во всякомъ случаѣ считалось преступленіемъ и если бы сенатъ и Помпей 
варанѣе признали виновность Милона, такъ какъ такое предрѣшеніе 
вопроса объ его виновности, конечно, имѣло бы рѣшающее вліяніе на 
приговоръ судей. 

2. Опроверженіе трехъ ошибочныхъ, по убѣжденію 
Цицерона, мнѣній ^§§ 7—22). 

а. Ошибочность мнѣнія противниковъ, будто іпіпегі Іисет поп евве 
іав еі, циі а зе Ьотіпет оссівит евве Меаіиг (§§ 7—11), ибо 

а. Убійство можетъ быть справедливо (§§ 7 —9). 

Это доказывается: асе. примѣрами ивъ исторіи и миѳологіи (§§ 7—8) и 
рр. на основаніи законовъ ХП таблицъ (§ 9). 

ад ваш огаЫопеш = асі еаш огаііопів рагіет; по-русски: къ изло- 7 

женію того. — диае еві ргоргіа ѵевігае диаевііопів — что собственно 

служитъ предметомъ вашего обсужденія. — еа, диае ваере іасіаіа 

випі = мнѣнія, которыя часто высказывались.— еггоге: еггог «ложный 
ввглядъ». — гет, диае ѵепіаі іп ішЫсіит лдоЛуупд, вм. циае гев 
ѵепіаі іп іисіісішп: предметъ обсужденія.—Яедапі, всіі. іпітісі.— іпіиегі 

2исет=уіуеге. Въ дѣйствительности Милонъ, какъ римскій гражданинъ, 

не могъ быть казненъ, и ему могла угрожать лишь политическая смерть 
(ациае еЬ і&пів іпіегсіісііо). — Нотіпеш = ближняго. — оссівит евве 

перевести именемъ сущ. — Іапйет въ вопросахъ = греч. лохЬ. — (Нѳри- 

іапи йівріЛаге здѣсь съ оттѣнкомъ презрѣнія «толковать». — петре 
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ставится часто въ отвѣтахъ для выраженія ироніи. —ргітит іийісіит 

йе сарііе ѵііШ «какъ первый уголовный процессъ, видѣлъ судъ надъ...», 

т. е. впервые увидѣлъ уголовный хтудъ иадъ...—М, НогаШ• М.Ногаішв— 

или, по Ливію, Р. Ногаііпз — одинъ ивъ трехъ братьевъ, вступившихъ въ 
бой съ Куріаціями. Когда сестра его, бывшая невѣстою одного ивъ убитыхъ 
имъ Куріаціевъ, стала оплакивать жениха, И. Горацій убилъ и ее, какъ бы 
за измѣну родинѣ. Приговоренный къ смертной кавни, онъ аппелировалъ 
къ народу и былъ прощенъ. Это былъ первый примѣръ ргоѵосайопів аі 
рораіиш. — попйит ІіЬвга сіѵііаіе = диапщиат* сіѵііав попоит НЪега 
егаі. — сотШів, именно сигіаИв, такъ какъ до реформы Сервія Туллія 
другихъ комицій не было. (Такъ называемыя сотіііа саіаіа [отъ саі&ге, 

вывывать, созывать], въ которыхъ, нодъ предсѣдательствомъ понтифика, 

рѣшались преимущественно семейныя дѣла, а также совершалась іп- 

аи&игаііо царя и фламиновъ, представляли собою лишь спеціальный видъ 
куріатныхъ комицій). 

8 йе котіпе оссіво = объ убійствѣ ближняго• — йе/епйі приводится 

въ защиту. — гесіе еі іиге: съ нравственной и юридической точки врѣ- 

нія. — Р. Аігісапит. Р. Зсіріо Аетіііаппв Аігісапиз Міпог, второй сынъ 
Эмилія Павла, усыновленный сыномъ П. Сципіона Африканскаго Стар¬ 

шаго, разбившаго Ганнибала въ 202 г. до Р. X. при Замѣ, родился въ 
185 г., въ 168 г. отличился въ сраженіи при Пиднѣ, въ 147 г. получилъ 
начальство надъ войскомъ въ Африкѣ, въ 146 г. вавоевалъ Карѳагенъ, 

въ 142 г. былъ цензоромъ, въ 133 г. раврушилъ Нуманцію, умеръ въ 
329 г. — а С. СагЪопе. С. Рарігіиа СагЪо — народный трибунъ 131 г., 

горячій сторонникъ Гракховъ. Фактъ, упоминаемый вдѣсь Цицерономъ, 

произошелъ при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Аристократическая партія 
считала смерть Тиберія Гракха своимъ торжествомъ. Карбонъ, желая 
сдѣлать эту партію еще болѣе ненавистною въ главахъ народа, задумалъ 
заставить Сципіона, который былъ женатъ на сестрѣ Гракховъ и въ то 
время только что вернулся изъ Испаніи, и мнѣніе котораго было очень 
вѣско, высказаться неблагопріятно о смерти Тиберія Гракха. Но Сци¬ 

піонъ отвѣтилъ уклончиво: ві іа оссирашіае геі риЫісае апітшп ЬаЪшввеЬ, 

іиге саеаит. По понятнымъ причинамъ Циц. приводитъ только вторую 
половину его отвѣта. — Зейіііове пролептически, вм. иѣ ведШо йегеі;. 

— Яедие епіт роввеі... поп = пат роавеі. — АНаІа ЗегѵШие = С. 

Зегѵіііив АЬаІа Бігисідіа. Въ 439 г. Сервилій Агала былъ начальникомъ 
конницы (та&ізѣег ефііѣит) при диктаторѣ Л. Квинктіи Цинциннатѣ. 
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Когда богатый римскій всадникъ Спурій Мелій дешевою продажею хлѣба 
во время голода вовбудилъ подозрѣніе оптиматовъ въ стремленіи къ 
царской власти, Сервилій Агала закололъ его кинжаломъ. — Р. 2?аМса 

= Р. Согпеііпв Зсіріо Кавіса Зегаріо, верховный жрецъ 133 г., извѣстенъ 
какъ предводитель оптиматовъ при убійствѣ ими Тиберія Гракха. — 

X». Орітіив, преторъ 121 г., извѣстенъ убіеніемъ Г. Гракха и его сто¬ 

ронниковъ.— С* Магічм: въ 100 г., будучи въ 6-й разъ консуломъ, 

Г. Марій пустилъ въ ходъ оружіе для поддержанія кандидатуры своихъ 
приверженцевъ. — те сопвиіе: въ консульство Цицерона главные сообщ¬ 

ники Катилины были казнены по рѣшенію сената, но безъ утвержденія 
народнаго собранія. — Бъ дѣйствительности, каждое ивъ указанныхъ 
Цицерономъ лицъ, не исключая и его самого, получило возмездіе: Агала, 

обвиненный въ убійствѣ, предупредилъ приговоръ, добровольно удалив¬ 

шись въ изгнаніе; Пазика не смѣлъ жить въ Италіи, боясь мести народ¬ 

ной партіи; Опимій былъ осужденъ въ 110 г. будто бы 8а потворство 
Югуртѣ; Марій потерялъ народное расположеніе, а Цицеронъ, обвиненный 
Клодіемъ, долженъ былъ на время оставить Римъ. — /ісШ /аЬиШ = 

въ трагедіяхъ. — йосііфіті Іютіпев: поэты. — тетогіае ргойМегигМ 

== увѣковѣчили. — еит9 диі: Орестъ, сынъ Агамемнона. Онъ убилъ Эгисѳа 
и свою мать Клитемнестру за то, что тѣ лишили жизни его отца. Въ 
трагедіи Эсхила «Эвмениды» Орестъ, преслѣдуемый фуріями, является на 
судъ Ареопага, бывшаго высшей судебной инстанціей въ Аттикѣ; фуріи 
обвиняютъ его, Аполлонъ защищаетъ; голоса судей раздѣлились; 15 че¬ 

ловѣкъ высказалось «за», а 16— «противъ». Но Аѳина, какъ предсѣда¬ 

тельница суда, присоединила свой голосъ къ оправдательнымъ, и Орестъ 
былъ оправданъ. — ѵагіаіів котіпит 8епІепНІ8...=такъ какъ голоса... 

раздѣли.шсъ; подъ Ьотіпшп разумѣются члены Ареопага. 

ОгинШ отмѣчаетъ переходъ изъ области преданій и миѳовъ на юри- 9 

дическую почву. — йишіесіт іаЬиІае. На 8-ой таблицѣ было вырѣзано: 

ві пох (=посіе) йиЧит ?ахй (=&сегіІ), 8і іт (=еши) оссівй (=оссійегд4), 

шге саеѳпз евію. Но при Цицеронѣ убійство даже и ночного вора оправды¬ 

валось лишь въ случаѣ необходимости самоващиты. — диодио тойо, 

подрав, іпіегйсегеіпг, — Шо = съ оружіемъ въ рукахъ. — ѵоіиегипі іегт. 

іесЪпіс. относительно законовъ: дозволяли. — диодио тойо диів іп&ег- 

/есіив віі=: каждое убійство; это предлож. служитъ подлежащимъ къ 
скавуемому рипіепЗит (евве). — сит ѵійеаі перевести дѣеприч. — аіі- 

диапйо = поппшщпат. 
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/1 Убійство можетъ быть необходимо (§§ 9—11). 

Это доказывается: сад. закономъ природы (§§ 9—10) и 
рр. на основаніи Кориеліева эакона (§ 11). 

Лідиі ві но если. — іетриз = случай. — иііит: иііив въ утвердите 
предлож. получаетъ интенсивное значеніе «хотя какой-ниб.>, «вообще 
какой-ниб.».— думе: іетрога.— тиЫа* Самъ Цицеронъ въ одномъ ивъ 
своихъ реторическихъ сочиненій (<1е огаіоге), указывая на возможность, 

защищать убійство, говоритъ: іиге ошпіа йеіепйипіиг, диае ѳипі еіиз 
^епегів, иі аиі орогіиегіі (умерщвленіе иэмѣнника), аиі ІісиегіЪ (ноч¬ 

ного вора), аиі песезве ?иегіі (въ случаѣ самозащиты), аиі ітргисіеп- 

ііа (неумышленно), аиі сави (случайно) іасіа еззе ѵійеапіиг.— Шаіа = 

диае іпіегіиг. 

10 Іпвіаіаимгі и Іаігопі: первое — убійца изъ-за угла, подстерегающій 
свою жертву, второе — разбойникъ, нападающій открыто. — сопМаіи» 

конвой; древніе путешествовали обыкновенно подъ охраною вооруженнаго 
отряда, такъ какъ дороги не были безопасны. — ѵоіипі: ѵеііе «имѣть 
цѣль». — пиііо расіо = ни въ какомъ случаѣ. — паЬо = іппаіо: «врожден¬ 

ный», «естественный». — йиННтиз, ассерітив, Іедітив: сіівсеге — 

общее понятіе, которое поясняется глаголами ассіреге (случайно увнавать 
отъ другихъ) и Іе&еге (узнавать путемъ изученія); поэтому оба эти гла¬ 

гола лучше передать дѣепричастіями. — ех паіига ірва зависитъ только 
отъ аггіршпшв и Ъаивітив. — ехргезлітив: ехргіто букв, «оттискиваю 
(на воскѣ)», здѣсь «примѣняю въ живни*. — ай диат зависитъ отъ 
іасіі (совданы) и іпзШиІі (сіівеірііпа), а съ сіосй н ішЪиІі соединено по¬ 

средствомъ ее в г мы. — ітЬиіі, въ противоположность къ іпзіііиіі, зна¬ 

читъ вдѣсь прониклись. — иі зависитъ отъ Еві ѣаес Іех. — іпсМівѳеі... 

еввеі отступленіе отъ сопвесиііо іетрогшп, обусловленное прошедшими 
временами предшествующихъ придат. предлож. — Нопев&а еавеі —счи¬ 

тается нравственно дозволеннымъ. — ехрейіепЛае ваІиЫв — сіеіешіешіае 
уііае: самозащиты. — 8іІепі=безмо.%вствуютъ.—іпіег агта=въ военное 

время. — іпіивіа роепа Іиепйа апіе диат іивіа (роепа) гереЛепЛа 

Ніи При іпеге («подвергаться») роепа = «страданіе», а при гереЬеге = 

«наказаніе», «возмездіе»: іпіивіа перев. нарѣчіемъ «безвинно», іивіа 
— прнлаг. «должный»; іизіат роепаш гереіеге «добиваться должнаго 
вовмездія». 

11 1ЕШ = впрочемъ. Связь съ предыдущимъ такова: впрочемъ, зачѣмъ 
мнѣ ссылаться на естественное право, когда то же положеніе под-» 
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тверждается положительнымъ правомъ? —- диойат тѳФ> іасііе = 

такъ сказать, косвенно. Въ дѣйствительности, въ Іех Согпеііа (диктатора 
X Корнелія Оуллы) <1е вісагііз еЬ ѵѳпе&сів, ивданномъ въ 87 г., не было 
указанія на безнаказанность убійства при самозащитѣ, н такое слѣдствіе 
выводитъ уже самъ Циц. ивъ словъ Ъотіпіз оссі<іеш1і саива. По аргумен¬ 

таціи Цицерона, законъ, присоединяя къ запрещенію убивать ближняго 
постановленіе, что никто не долженъ имѣть при себѣ оружія съ цѣлью 
убійства, допускаетъ возможность имѣть его при себѣ съ цѣлью само- 
защиты, а слѣдовательно и убивать другого, когда это необходимо для 
самоэащиты. — иі..9 іийісагеіиг: посредствомъ ітрегй сопі. въ пред- 

лож. цѣли, въ зависимости отъ ѵеіаѣ, Циц. хочетъ выразить, какова 
была цѣль законодателя, когда онъ издавалъ этотъ эаконъ. — еаиза, 

пап Шит диаегегеіиг. При томъ толкованіи, которое придаетъ Кор- 

неліеву закону Циц., на судѣ долженъ разсматриваться вопросъ не о 
томъ, имѣлъ ли кто-ниб. при себѣ оружіе, но по какому побужденію 
(саива) онъ его имѣлъ. — Лос = данное положеніе, т. е. іпвісііаіюг іпіегйсі 
іпге роіеві. — тапеаі — пусть сохранитъ свою силу. — ргоЬаімгив віт 

йе/епвіопет пъеат = докажу справедливость (правильность) моей 

защиты. 

б. Ошибочность мнѣнія, будто бы сенатъ призналъ убійство Клодія 
государственнымъ преступленіемъ (§§ 12—14). 

а. Наоборотъ, сенатъ самое убійство Клодія рѣшительно и не¬ 

однократно одобрялъ (§ 12). 

/?. Что касается до чрезвычайнаго судопроизводства, то оно 
было назначено не сенатомъ, а Помпеемъ, и если та часть сенатскаго 
постановленія, по которой дѣло объ убійствѣ Клодія должно было судиться 
по обыкновеннымъ законамъ, но только внѣ очереди, не прошла, то это 
произошло по винѣ подкупленныхъ трибуновъ (§§ 13—14). 

Зедиііиг Ший формула перехода къ слѣдующему пункту, здѣсь къ 12 

опроверженію второго ошибочнаго, по словамъ Циц., мнѣнія. — ваерів- 

віте — то и дѣло.— еаейет = рѣзня. — оссізиа ееЬ: по общему правилу 
объ аМгасііо тосіі мы ожидали бы евзеі-; но посредствомъ іпсі. Циц. ука¬ 

зываетъ лишь на фактъ. — іиОісовае призналъ. — сапіга гем риЫіеат 

ете іасіат обычная формула, кото рою сенатъ объявлялъ, что какой-либо 
фактъ гроэитъ опасностью государству. Перевести: за государственное* 

преступленіе. — Шат9 указывающее на саесіев, здѣсь == «убійство». — 

ѵего эдѣсь ішто ѵего: между тѣмъ въ дѣйствительности. — вепіепШз 
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= го.юсоватемъ. — зіийііз = знаками (одобренія). — саиза == фактъ. — 

авзепзіопіЬиз = сочувствіи. — пес іасШв, пес оссиШв Шоіев: 

громкомъ... явномъ. — епіт приводитъ основаніе къ словамъ ипіѵегві 
огсіішв. — ^гедиепііззіто: въ полномъ составѣ сенатъ доходилъ до 
415 человѣкъ, — зиттит, какъ нар», = самое большое. — Весіагапі, 

именно ото одобреніе сената; указаніе на непримиримую вражду народ¬ 

наго трибуна къ партіи сената. — Ниігде = присутствующаго здѣсь. — 

атЬизіі ігіЬипі рІеЫз Т. Мунація Планка Бурсы; атЪивй («опален¬ 

наго») сказано съ намекомъ на пожаръ куріи послѣ убійства Клодія: 

см. Введ. I Б 11 .—іпіегтогіиае названы рѣчи Планка потому, что онѣ 
какъ бы замерли на серединѣ, когда вслѣдствіе пожара куріи чернь 
должна была равойтись,—роіепііат = могущество. — диае диійет= 

і<1 дпо<1 е§о роввит.— тадпа тегЫа, особенно при раскрытіи и пода¬ 

вленіи эаговора Катилины. — іп Ьопіз сайте аисЬогііаз — вліяніе въ 
дѣлахъ государственныхъ, направленное ко благу аристократической 
партіи. — Іюз оД*ісіо808 ІаЬогев указываетъ на адвокатскую дѣятель¬ 

ность Цицерона. — поппиііа = диаейат, тейіосгів. — рго заіиіе = 

ко благу. 

43 Напс диаезЫопет настоящій способъ судопроизводства. — еізі 

поп езі іпідиа прибавлено, чтобы не задѣть Помпея. — пипдиат... 

риіаѵіі: по § 14 (ІесегпеЪаі епіт (вепаіив), иі ѵеіегіЪиа Іе^іЪив, (апіиш 
то(іо ехіга огШпет, циаегегеіиг. — сіе саейе: Іех Сотеііа 87 г. (см. прим, 

къ диосіат тоіо Іаеііе, § 11). — йе ѵі: Іех Ріаиііа 89 г. и Іех Ациіііа 
неизвѣстнаго времени. — таегогет ас Іисіит: первое означаетъ ду¬ 

шевную печаль, огорченіе, второе не столько печаль, сколько выраженіе 
ея. — поѵа диаезЫо — новый способъ разбирательства, назначенный 
согласно съ судебною реформою Помпея: см. Введ. П А14. — Сиіиз ■ 
т. д.— искусственная разстановка словъ вслѣдствіе стремленія поставить 
сшив въ началѣ предлож. Конструкція: циів епіт роіевъ сгейеге вепаінт 
риіавве поѵит ішіісішп («чрезвычайный судъ») сопвШиепсІшп (евве) сіе 
еіив іпіегйи (эвфемизмъ вм.сае4е),спіив де Шо іпсевіо віиргосіесегпѳшіі 
іи(1ісіит роѣевЬав егеріа еввеі зепаіиі. — йе Шо іпсезіо віирго: объ 
этомъ святотатствѣ см. Введ. I Б 2.—орридпаЫопет аейіит — напа¬ 

деніе на домъ: см. Введ. I Б И.—пиііа ѵіз ипдиат езі вивсеріа поп 

'всякое насиліе всегда было направлено. 

14 Ша йе/епзіо = подобный способъ защиты. — ЗГіві ѵего... поп 
ѵиіпегагипі. Смыслъ: какъ смуты, произведенныя этими гражданами, 

44 

Оідііігесі Ьу і^оояіе 



ЦИЦЕРОНЪ. РЪЧЬ ЗА МИЛОНА. 14 

такъ и мѣры, принятыя для подавленія этихъ смутъ, причинили, конечно, 

вредъ государству. Иш. у его =развѣ только кто-нибудь предположить, 

что... — агта Заіигпіпі = вооруженное сопротивленіе Сатурнина. 

Ь. Аррпіеіиз Заіигпіпив, будучи народнымъ трибуномъ въ 101 г., подо¬ 

рвалъ значеніе сената тѣмъ, что заставилъ сенатъ въ 5 дней утвердить 
ваконъ о раздачѣ подей въ Галліи солдатамъ Марія. Цензоръ Метешь 
Нумидійскій по окончанія срока его должности исключилъ его изъ состава 
сената. Выбранный въ 100 г. вторично народнымъ трибуномъ, Сатурнинъ 
заставилъ Метелла удалиться въивгнаніе; затѣмъ онъ возобновилъ аграрные 
ваконы Гракховъ. Но убійство имъ Меммія, домогавшагося консульства* 

возстановило противъ него городскую чернь, которая убила его въ Ка¬ 

питоліи и перебила его приверженцевъ. — е ге риЫіса = въ пользу, на 

благо...—поп ѵиіпегагипі— не отозвались на... 

Ііадие=поэтому. Все предложеніе представляетъ легкій анаколуѳъ, 

такъ какъ за отрицательною формою (поп ешп... іесівзе) мы ожидали бы 
противоположеніе въ положительной формѣ вей ешп, чиі уіт рагавзеЬ, 

сопіга г. р. Гесівэе.—едо ірве = даже я, другъ Милона: этими словами 
Циц. доказываетъ, что сенатъ не осуждалъ Милона, а высказался не¬ 

одобрительно только относительно рѣзни, такъ какъ въ противномъ 
случаѣ самъ Циц. не примкнулъ бы къ сенатскому постановленію. — 

Оесгеѵі = сепвпі. — сит іпеввепі ~ оказа.юсъ замѣшаннымъ. — ѵів еі 

іпеійіае $ѵ діа 6ѵоіѵ: предумышленное насиліе.—сгітеп — вопросъ о 

виновности. — гет поіаѵі — г. ѵіШрегаѵі; см. § 31: На еі вепаіпв гет, 

поп Іютіпет поіаѵіі.— Оиойеі рег іигіовит Ши/т і/гіЬипит (имѣется 
въ виду Т. Мунацій Планкъ) ѳепаіиі... Іісиіввеі=если бы... трибунъ 

не помѣшалъ сенату,— диод, вепііеЬаІ описаніе вм. вепіепЬіаю воат.— 

пиііат: шіИцв и піЫІ отрицаютъ сильнѣе, чѣмъ поп и Ьаші—Х>есег- 

пеЬаі ітрегѣ де сопаіи: хопнмъ постановить-— иі,.. диаегегеіиг= 

чтобы дѣло разбиралось.—ѵеіегіЬив ІедіЬив: этихъ словъ въ сенатскомъ 
указѣ не было. — йіѵіва зепіепііа евА: если предложеніе содержало 
нѣсколько пунктовъ, то каждый сенаторъ, не соглашавшійся со всѣми 
пунктами, словомъ сііѵісіе могъ потребовать отдѣльной подачи голосовъ 
для каждаго пункта.— ровіиіапіе певсіо дио: певсіо дша въ данномъ 
мѣстѣ выражаетъ презрѣніе; въ дѣйствительности Циц. намекаетъ на 
Кв. Фуфія Калена, который въ 61 г., будучи народнымъ трибуномъ, 

настоялъ на томъ, чтобы Клодія предали обыкновенному суду; см. Бвед. 

ЦБ 2. — отпіит съ презрѣніемъ: всякихъ людей. — геіідиа = вторая 
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масть: см. Введ. I Б 14. — аисіогОав вепаіив общее названіе для ка¬ 

ждаго сенатскаго опредѣленія; но приведенію въ исполненіе такого рѣшенія 
могло помѣшать іпЪегсеввіо народнаго трибуна. Если іпіегсеввіо не воспо¬ 

слѣдовало и рѣшеніе сената, получивъ окончательную форму, вошло въ 
законную силу, то оно называлось вепаіпв сопвиіішп.—етріа іпіегсев- 

Мопе = благодаря подкупу трибуновъ: въ дѣйствительности, Мунацій 
наложилъ свое ѵеію вслѣдствіе желанія угодить Помпею, а другой три¬ 

бунъ, Г. Саллюстій, ивъ личной вражды къ Милону. 

в. Ошибочность мнѣнія, будто въ мѣрахъ, принятыхъ Помпеемъ по 
случаю убійства Клодія, уже заключается осужденіе Милону (§§ 15—22). 

сс. Это видно изъ того, что если бы онъ уже осудилъ Милона, 

то не назначилъ бы суда, который даетъ Милону возможность оправдаться 
(§ 15). 

р. Далѣе, если Помпей и учредилъ чрезвычайное судопроизвод¬ 

ство, то къ этому его побудило не самое убійство, а чрезвычайныя 
обстоятельства времени. Доказательствомъ этому служатъ примѣры изъ 
прошлой исторіи Рима, когда убійство такбго мужа, какъ Катонъ, не 
вызвало новаго судопроизводства, и примѣръ самого Клодія, покушав¬ 

шагося на жизнь Помпея и Цицерона (§§ 16—20). 

у. Самый выборъ судей свидѣтельствуетъ, что Помпей никоимъ 
обравомъ не высказывался противъ Милона (§§ 20— 22). 

і5 Лі епіт эллиптическая формула, которою вводится предполагаемое 
возраженіе Противника: но, возразятъ мнѣ, вѣдь...— годаііопе: го&аііо 
и Іех часто употребляются безразлично, хотя го&аііо обращается въ Іех 
уже послѣ одобренія народнаго собранія. — еі Яе ге еі йе саива: гее 
«фактъ», саива «вопросъ о виновности». — іиЯісаѵіі = высказалъ свое 

мнѣніе.— іиШ, подрав, го&айопет.— Арріа ѵіа была построена цензо¬ 

ромъ Аппіемъ Клавдіемъ Слѣпымъ въ 312 г. до Р. X. и вела иэъ Рима 
въ Капую, а впослѣдствіи была продолжена до Брундувія. — іасіа 

еввеіщ.. оссівив евѳеі: сопі. будутъ понятны, если и къ первому ІиШ 
присоединить Петре Щ ^иаегегеіиг де сае<1е. — ОиіЯ егдо ЬлШ? и слѣд. 

представляютъ собою примѣръ реторической фигуры зиЪіесііо, состоя¬ 

щей въ томъ, что ораторъ послѣдовательнымъ рядомъ вопросовъ, на 
которые самъ и отвѣчаетъ, ставитъ противника въ затруднительное 
положеніе.— рогго въ вопросахъ -тіет.—рагеі древняя формула = 

тапШвішп евѣ. — ѵійіі = понималъ (Помпей). — іп соп/еввіопе = 

несмотря на... — іигів Яе/епвіопет вивсірі ровве = йеіешіі ровве іиге 
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<евве &сІігаь— Оной піві =дѣйствительно, если бы не.—по»: подсудимый 

и егоТзащитникъ. — капе ваіиіагет ІМегат... Шат ігШет: см. 

Введ. П А 12; при ваіиіагіз (соправдательный») поставлено Ьаѳс потому, 

что она соотвѣтствуетъ желанію Цицерона. — піМІ дгаѵіыв*.* 4ы44- 

ччвдее = не высказалъ слишкомъ строгаго осужденія. — соп/еввіопі по 

смыслу = сопШяпіі. — Ое/епвіопет =г право защиты. — ІШегііит 

им. саейет. 

Іат = да>ѵѣе, служитъ для перехода къ новой части.'— дглой виа 16 

яропіе /есіі (всіі. Ротреіив). Разбирательство дѣла Помпей навначилъ 

по желанію сената, новую же форму судопроизводства онъ установилъ 

собственною властью. — ІгіЬиепйит: ШЬпеге = «уступать (ивъ 

уваженія)», «уважить», вдѣсь сдѣлать уступку». — іетрогі чрезвы¬ 

чайнымъ обстояте.іъствамъ. — Воті виая: домъ М. Друза находился 

на Палатинскомъ холмѣ.—поЫІіовітив ѵіг: пбЪіІіз всегда указываетъ 

на внятность происхожденія.—ргорпдпаіог—поборникъ, сторонникъ.— 

раігопив = защитникъ. — киіив: Катонъ былъ въ числѣ судей. — 

аѵипсѵіѵв дядя (со стороны матери): мать Катона была сестра Друва. 

—Ж. Саіопіз* М. Рогсіив Са*о Шісепвіз род. въ 95 г., умеръ въ 46 г. 

до Р. X.; въ званіи народнаго трибуна онъ участвовалъ въ подавленіи 

заговора Катилины; въ 52 г. выступилъ защитникомъ Милона; во время 

распрей между Цеваремъ и Помпеемъ онъ принялъ сторону послѣдняго. 

Послѣ пораженія Помпея онъ укрѣпилъ Утику, но, проигравъ битву при 

•Ѳапсѣ, лишилъ себя жизни. —Ж. ІЗгивив. М. ІЛѵіпв Бгпвив, народный 

трибунъ 91 г., былъ убитъ въ пріемной собственнаго дома. Главнымъ 

его врагомъ былъ тогдашній консулъ Л. Марцій Филиппъ. Друвъ одно¬ 

временно старался поднять упавшую власть сената и пріобрѣсти народ¬ 

ное расположеніе. Добившись возобновленія аграрныхъ законовъ Гракховъ 

{1е#ев Зетргопіае), онъ хотѣлъ возвратить сенату право суда, увеличить 

составъ его 300-ми членовъ ивъ огсіо едпевіег и даровать право граждан¬ 

ства италійскимъ союзникамъ. Первыя его предложенія (Іе&ев Ьіѵіае и 

Іех іпсіісіагіа) вызвали только недоброжелательство къ нему отдѣльныхъ 

партій, а послѣдній законъ (Іех сіе сіѵіШе восііб <1ап<1а) оскорбилъ весь 

римскій народъ, послужилъ ближайшею причиною его насильственной 

смерти и вызвалъ союзническую войну. — піМІ... рорѵіив сопвиШлв 

=пп11а го&аііо а<1 рорпіит Іаіа евЪ.—ІИа посіита ѵів: Ша указываетъ 

на несомнѣнность факта: «внѣ всякаго сомнѣнія»; Сципіонъ былъ най¬ 

денъ въ постели <съ признаками удушенія. — поп агвіі сШоге = не 
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испытывалъ жгучей боли при мысли о томъ, что...—диет*., сирегепі, 

еіив... шогіеш: по-русски относит, предлож. перевести послѣ упра¬ 

вляющаго. — песеввагіат тогіет естественной смерти, т. е. смерти, 

которая неизбѣжна для всѣхъ людей. 

17 ; фиМ—почему.—поп аііо... аііо реторическое выраженіе вм. аііо 
аЦие, для обозначенія полнаго равенства двухъ предметовъ.—поп аііо 
/асіпоге сіагі Іьотіпев, аііо оЬвсиѵі песапШг: такъ какъ логически 
главными понятіями являются іасіпоге и песапШг, то ивъ перваго сдѣ¬ 

лать сказуемое, а изъ второго подлежащее; сіагпз и оЪаспгиз «извѣстный» 

и «неизвѣстный». — ІпіегШ сопі. сопсева.: положимъ, есть разнит. — 

ѵііае по-русски отнести къ скавуемому и перевести: при жизни.— 

вищтогит... іп/ітогит = лицъ высокопоставленныхъ... простыхъ 

смертныхъ. — Ьепеціиг: Ъепегі при роепіа = «подлежать», при Іе^іЪпв = 

^судиться».— ЗГіві /огіе иронія.—раггісЫа (изъ раігівсШа) ^ отце¬ 

убійца, 2) убившій родственника (братоубійца), 3) убившій свободнаго 
гражданина (убійца), 4) государственный преступникъ, измѣнникъ. Здѣсь 
въ первомъ значеніи, а въ § 18—въ третьемъ.—сопзиіагеш =г бывшаго 
консуломъ. — Іштііет = ЬшпШ Іосо паішп. — аЬгосіог егіі = станетъ 

болѣе страшнымъ (іпреступленіемъ). — 4п топитепШ: подъ именемъ 
шопшпепіа древніе разумѣли не только памятники, но и всякое соору¬ 

женіе, прославившее его творца или владѣльца, какъ-то: храмы, театры, 

дороги* бани и т. п.; тошішепіа таіогит аиогит = «дорога, построенная 
предками».—М іп&ег/есіив: соді. потому, что зти слова принадлежал^ 

друзьямъ Кдодія; по-русски прибавить «де».—ді/а=піеа; иѣ4=Щіп еа. 

18 М. Рарігіит* Другъ Помпея Папирій былъ убитъ въ 58 г. сто¬ 

ронниками Клодія, въ стычкѣ, происшедшей ивъ-ва сына царя Арме¬ 

ніи, Тиграна, котораго Помпей держалъ въ плѣну, а Клодій хотѣлъ 
освободить.— іп виів топитепШ; словами іп виів ш., не іп т. таіо¬ 

гит виогшп, Циц. хочетъ показать, что Клодій смотрѣлъ на Аппіеву 
дорогу, какъ на свое личное владѣніе. — ІтдоесШі» — трагическіе воз- 
гласи.—0,иае: ѵі а.—саЫе = аап&ише.—сгеЬго и&играіиг= постоянно 

на устахъ. — вапдиіпе ітЪиіа еві = на ней пролита кровъ. — Ша — 

эту старту, эти давнишнія событія. — іп іетріо Савіогів (обыкно¬ 

венно говорится іп аесіе). Храмъ Кастора и Поллукса находился на южн. 

сторонѣ форума; въ немъ происходили засѣданія сената. Случай этотъ 
произошелъ 11-го сент. 58 г. — сагиіі... сагиіі.ш. сагиіі: по-русски 
передать тремя различными глаголами, напр.: избѣгалъ... пересталъ 
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бывать... не показывался, — ее (іеос&Ъ)... поп ее іехіЬ укрылся за..,, а 

не прибѣгнулъ къ... 

Аідиі ѳі = а вѣдъ если. — йідпит іиіі = были достойны чего-либо 19 

(подобнаго), т. е. того, чтобы былъ наряженъ чрезвычайный судъ. — 

Паев... витта отпіа {иегппЬ=всѣ эти данныя были въ выбгией сте¬ 

пени достойны этого.—ІпѳМіаіог — темный убійца» — аЩие = и при• 

томъ. — ѵевШпіІо: ѵевЪіЪиІшп «дворъ», ватѣмъ «двери». — вепаіив = 

спгіае. — аиіет = далѣе. — пііеЬаіиг ваіи» сіѵііаіів лесть по адресу 
Помпея.— ротго = затѣмъ.—ео геі рпЫісае іетроге: Цицеронъ самъ 
находился въ изгнаніи, Катонъ былъ отправленъ на о-въ Кипръ, а Цеварь 
былъ Въ Галліи, такъ что одинъ Помпей могъ охранять спокойствіе 
государства. — оссМівзеІ... сопсМіввепі (=вітпоі сесійіѳзепі;) аппо- 

тіпаііо. — гев = злой умысе^ѵъ. — ІеріЬив ѵіпйісеШиг: по-русски 
Дѣйств. зал. 

^ыоиепѳ: по словамъ самого Цицерона (§ 37), 3 рава. — е&гіді = 20 

бѣгствомъ спасался: — геі риЫіеае /огіипа: Циц. и здѣсь намекаетъ 
на раскрытіе имъ заговора Катяяины. 

віиШ ѳптив = глупецъ я.—диі ашіеатив = сит ашіеат: что...— 

соп/егге = «сравнивать (несходное)», ставитъ на одну доску; начало 
главы проникнуто ироніей.—ТЫегаЬШа /иегипі Ша = съ вышеупомя¬ 

нутыми фактами можно было примириться. — Імдеі... таегеі = 

печалится... скорбитъ. — вепіо: вепішп «дряхлая старость»; эдѣсь = 

«горе». — вдиаіепі облекаются въ трауръ. Такого рода общественный 
трауръ предписывался въ нѣкоторыхъ случаяхъ и сенатомъ, именно 
1) если угрожала война Италіи (ішппИив Паііае), и 2) если происходило 
событіе, повергавшее въ печаль всѣхъ римскихъ гражданъ, какъ, напр., 

повальныя болѣзни, смерть выдающагося государственнаго дѣятеля и т. п. 

Въ древнее время трауръ выражался пренебреженіемъ къ внѣшности, 

ватѣмъ въ 8Яакъ траура снимали дорогія одежды и украшенія и свѣтлыя 
или пестрыя одежды намѣняли темными.— типіЫріа: такъ назывались 
стачала города, находившіеся въ тѣсномъ соювѣ съ Римомъ и свободные 
отѣ постоянныхъ налоговъ, напр., Ьаппуішп, Тпвспішп и др. Съ 338 г. 

шЛпісіріа стали дѣлиться на: 1) шппісіріа сшп впйЕга^іо, 2) ттштсіріа віпе 
вій&а&іо. Съ 90 г. по Іех Іпііа всѣ италійскіе города возведены были въ 
степень шппісіріа сшп вп&га^іо, такъ что каждый небольшой римскій 
городъ сталъ называться этимъ именемъ; поэтому шппісіріа мы можемъ 
перевести словомъ «провинція».—а^/ІісилпЫг: аМісііагі «находиться въ 

Греч, н рииск. класс. Цицеронъ. Рѣчь въ защиту Милона (Комментарій). 4 
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отчаяніи». — тапвиеіит (шаопз, ааевсо) кроткаго. — Все это мѣсто 
представляетъ образцовый примѣръ реторической фигуры ре д город (отъ 
Р&оод), гдѣ одно общее понятіе (эдѣсь вся римская держава) расчленяется 
на отдѣльныя его части (зепаіив, едаевѣег ог<іо, іоіа сіѵііаз; ншпісіріа, 

соіопіае, а#гі), при чемъ при каждой такой части есть и свое сказуемое. 

21 Поп /и& еа сайка*., поп /иіІ = не это... не это (т. е. не винче¬ 

ніе Клодія) было причиною,—сиг віЫ сепвегеі Готреіив диаевііопет. 

(подрав, ехіга опііпет) /егепйат — побудившею Помпея предложитъ 

назначеніе чрезвычайнаго суда. Дословно? -г» диайат: ^иіс^ат, поставлен¬ 

ное послѣ имени прилаг., служитъ для смягченія слишкомъ смѣлой 
гиперболы: чуть не. — ѵійіі. — принялъ въ соображеніе. — Шит, т. е. 

Сіосіщт.—іп соттипі отпіит ЬавііЫа: по случаю смерти Клодія. 

— /Мее гесопсШаіае дгаЫае = искренность состоявшагося (съ Кло- 

діемъ) примиренія (см. Введ. I Б 9). — диатѵів аігосііег ірве іиіітеі 

— несмотря на строгость его предложенія. — (огШег — независимо: 

удачная лесть по адресу еудей.—Надменна этомъ основаніи.—Іитіпа 

(сіѵііаііз) = с1агі88іто8 ѵігоэ: и#ѣтъ.—педие... роіиШеі, потому что 
де всѣ патріоты (Ъопі) политическіе друвья Цицерона.—Поп епіт теа 

дгаііа /атШагіІаІіЪив сопііпеіиг — ибо вліяніе мое (моя популяр¬ 

ность) не ограничивается кругомъ моихъ личныхъ друзей.—сопвиеіийішее 

ѵісіивтѣсная дружба.— роввитив: роввшп «пользуюсь значеніемъ». 

— гев риЫіса — государственные интересы. — Ше: Помпей. — ісідие 
таооіте ай іійет виат регііпеге агЫігагеіиг=а это онъ считалъ 

лучшимъ доказательствомъ добросовѣстнаго отношенія своего къ дѣлу. — 
віийіовоз = сторонниковъ. 

22 X. Вотііі: Ь. Ботіііиѳ АЬепоѣагЪпв консулъ 54 года; онъ держался 
партіи Помпея и погибъ въ битвѣ при Фарсалѣ 9-го авг. 48 г*.— іе... 

ргаеевве = чтобы ты былъ предсѣдателемъ. — дгаѵііаіет = серьезнее 

отношеніе къ дѣ.гу.—{ійет = вѣрность долгу. — сопвиіагет: дополнятъ 
Ьпіс цнаевііоді ргаеевве. — сгейо = смѣю думать. — гевМеге = дать 

отпоръ.— егеаѵіи въ дѣйствительности Домлцій былъ лишь предложенъ 
Поішеемъ въ предсѣдатели суда, а избранъ былъ народомъ. —реШМтггщ 

нарѣчіе* — рориіагев іпваиіав безумныя выходки демократовъ. — о& 

айиІееееЫіа = въ молодыхъ годахъ. Этотъ намекъ относится къ 66 г», 

когда Домицію было 38 года. Когда Манялій, обвиненный въ государ¬ 

ственной явмѣнѣ, осадилъ домъ своего обвинителя, Домнцій разогналъ 
его шайку* — тахіта = вѣскія. 
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ЦИЦЕРОНЪ. РѢЧЬ ЗА МИЛОНА. 23 

II. НаггаЫо. 

Резюмировавъ вкратцѣ развитое раньше опроверженіе трехъ оши¬ 

бочныхъ мнѣній противниковъ Милона, ораторъ подготовляетъ переходъ 
къ изложенію дѣла, упоминая при этомъ, что изложеніе дѣла выяснитъ, 

кто изъ нихъ двоихъ — Клодій или Милонъ — нападалъ и кто защи¬ 

щался (§ 23). 
аіідиапйо = аіщиапйо іапйет. — ай саизагп сНтепдие = къ 

«разбору преступленія съ юридической точки зрѣнія; сапва «юридическій 
вопросъ», «точка зрѣнія юриста»; сгітеп «преступленіе, подлежащее 
разсмотрѣнію суда». — аі почти = сит саиваіе. — отпів соп/еввіо 

ш.шое сознаніе,—(поп) еві іпивШеШ^ оказывается яв.іеніемъ нерѣдкимъ, 

— поя: Цицеронъ, Милонъ и ихъ сторонники.-— Іаіог 1ед1в = диі Іе&ет 
иіМ: Помпей. — іигів йівсеріаНопет = разборъ дѣ,га съ юридической, 

точки зрѣнія.— ехропо = стану из.гагатъ.—диаево, йШдепіег аЫеп- 

йИе — прошу васъ не отказать мнѣ въ полномъ вашемъ вниманіи, такъ 
какъ по словамъ самого Цицерона, отпів огаѣіопія геіщиае Іопз еві; паггаѣіо. 

Въ данномъ случаѣ паггаііо (см. Введ. П Б 4) имѣетъ особое зна¬ 

ченіе, такъ какъ по самому свойству дѣла паггаіііо устанавливаетъ ту 
позицію, на которой Циц. можетъ отразить обвиненіе (такъ наэ. сопвй- 

Шіо саивае). СопвШтіопев саивае могло быть три: 1) когда ващитою 
отрицался самый фактъ преступленія, т. е. когда обвиненію приходи¬ 

лось доказывать преступленіе, за отсутствіемъ фактическихъ данныхъ, 

путемъ догадокъ и сопоставленій (сопвіііиіііо саивае сопіесіигаіів); 

2) когда защитою отрицалась правильность подведенія какого-нибудь 
преступленія подъ опредѣленный законъ (с. с. Іѳ&Шта), и 3) когда 
ващитою не отрицался ни фактъ преступленія, ни подведеніе его подъ 
опредѣленный ваконъ, а отрицалась его наказуемость (с. с. іигШсіаІів), 

т. е. въ оправданіе преступленія приводились смягчающія вину обстоя¬ 

тельства. При этомъ защитникъ могъ ссылаться: а) на необходимость 
самозащиты для его кліента (геіаѣіо сгітіпів); б) на необходимость 
ого кліенту совершить данное дѣяніе, такъ какъ онъ дѣйствовалъ по 
приказанію такого лица, которому не могъ не повиноваться (гетоііо 
сгітіпів); в) на неопытность или невмѣняемость кліента, на нечаян¬ 

ность совершеннаго поступка или на совершеніе его подъ вліяніемъ 
аффекта (рпг&аііо); г) на польву, которую онъ принесъ евоимъ по- 
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24—25 ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМЪЯАШЯ. 

ступкомъ государству (с о тр е п в а Ъ і о), и д) на прежнія заслуги своего 
кліента передъ государствомъ (йергесаііо). 

Въ дѣлѣ Милона Цид. прибѣгаетъ къ геіайо сгітіпів («Милонъ дол¬ 

женъ былъ защищаться») и кромѣ того, для смягченія вины, указываетъ, 

что смерть Клодія принесла государству больше пользы, чѣмъ вреда 
(сотрепваНо). 

Изложеніе дѣла (§§ 24—31). 

До встрѣчи на Аппіевой дорогѣ (§§ 24 — 26)* 

24 іп ргаеіига — когда станетъ преторомъ. — ѵехаге гет риЫіеат 

= потрясти основы государственнаго строя.—сотіііа здѣсь=выборы.— 

аппо вѵрегіоге: въ 53 г.; комиціи эти состоялись только въ іюлѣ.— 

диі поп Нопогів дгайит вресіагеі (подраз. ргаеіпгат): здѣсь начи¬ 

нается пониженіе періода; диі=сит (саиваіе) ів; Ьопогів ^гасіив «почет¬ 

ная должность». — Іл Раиіит. Ь. Аешіііиз Раиіив, бывшій преторомъ 
въ 53 г. и консуломъ въ 50 г., принадлежалъ къ партіи оптиматовъ. — 

соііедат: по-русски отвлеченное имя сущ. — іпіедгит (отъ іап&о/ 
\щ-) = полный.— аппит зиит: въ Римѣ существовалъ эаконъ, по 
которому той или другой государственной должности можно было доби¬ 

ваться не иначе, какъ по достиженіи извѣстнаго вовраста. Раньше 
27 лѣтъ нельзя было искать никакой должности. По Іех УіІІіа 180 г* 

кандидатъ на должность квестора долженъ былъ имѣть не менѣе 31 года, 

эдила —37 лѣтъ, претора — 40, консула — 43. 8шів, поэтому, получаетъ 
значеніе «законный». Такъ какъ Клодій родился въ 93 г., то 53 годъ 
былъ для него какъ разъ законнымъ временемъ для соисканія претуры. 

—веве = реШіопет виат.—геНдіопе == вслѣдствіе р&іигіознаго колебанія,Т 

напр., по случаю какихъ-ниб. неблагопріятныхъ предзнаменованій. 

25 ОссиггеЪаЬ = іп шепіеш ѵепіеѣаі;. — еі относится Апо хоіѵоѵ и къ 
осспггеЪаі и къ Мигат (евве). — тапсаш — безсильно. — сопвиіе Мі- 

Іѳпе -±? ест... — еит = Мііопет. — /ІеН = (асіит ігі. — СопШШ ее = 

примкнулъ. — сотреШогев: см. Ввѳд. I Б 9.— вей ііа^но съ такимъ 

рвеніемъ. — дгіЬетагеи ^иЪегпаге «руководить». — СопѵосаЬаі ігіЬиз. 

Клодій созывалъ каждую трибу отдѣльно, чтобы представить ея членамъ 
кандидатовъ своей партіи и варанѣе заручиться голосами* — ее іпіег- 

ропеЬаі = принималъ на себя ролъ посредника. —■ СоШпат поѵапъ 

сопзсгіЪёЬаі. ■ Всѣхъ трибъ было 35. Изъ нихъ ВиЪигапа, Раіаіапа, 

ЕвдиШйа п СоШйа навивались городскими; къ этимъ Трибамъ прмнадле* 
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ЦИЦЕРОНЪ. РѢЧЬ ЗА МИЛОНА. 26—27 

звали вольноотпущенники и бѣдняки; самою дурною славою пользовалась 
триба Коллинская, изъ которой честолюбивые люди набирали себѣ шайки, 

съ помощью которыхъ и господствовали въ комидіяхъ. Хотя въ 64 г. 

сенатъ закономъ запретилъ прибѣгать къ Подобнымъ средствамъ, тѣмъ 
не менѣе въ 58 г. Клодій все-таки прибѣгнулъ къ помощи этого город¬ 

ского отребья и на эту-то его дѣятельность и намекаетъ здѣсь Цицеронъ, 

говоря, что онъ хотѣлъ было учредить еще одну Колдинскую трибу. — 
4%иапІо ріига.,. іапіо тадів: этими словами Цнц. указываетъ на то, 

что для Милона не было выгоды въ смерти Клодія.—пъівсеЬаІ=мутилъ. 

—іііе... Мс: Клодій... Милонъ.—кото: С1о4шв.—сегііввітит сопви- 

Іет =сегЬІ8віте сопзиіет йИигит ѳззе. — виЦгадПн: выборы назнача¬ 

лись и начинались нѣсколько разъ, но не удавались или вслѣдствіе вмѣ¬ 

шательства трибуновъ, или вслѣдствіе неблагопріятныхъ предзнаменованій, 

или вслѣдствіе нападеній противниковъ. 

диіЬив, а не рег диоз, такъ какъ рабы разсматриваются, какъ 26 

^орудіе въ рукахъ Клодія. — риЫіса» = казенные. — йерориіаіив егаі 

и ѵехагаі по смыслу предшествуютъ дѣйствію, выраженному глаголомъ 
ЛесІихегаЪ; поэтому прибавить при нихъ «раньше». — Шгигіат: въ 
Этруріи при уіа Аигеііа находилось помѣстье Клодія. — Мее егаі тА- 

піте оЬзсига = дѣло велось на чистоту. — М. Раѵопіо. М. Раѵопіцз, 

эдилъ 53 г., преторъ 49 г., сторонникъ Помпея, а эатѣмъ Брута и Кассія, 

попалъ въ плѣнъ при Филиппахъ и былъ казненъ по приказанію Окта- 

віана. — /игегеі = продолжаетъ безумныя выходки; іш*ог у Цицерона 
іетішіз іесішісиз для обозначенія стремленія демагоговъ. — Шит = 

Мііолеш. — ѵосет — заявленіе. — ай кипе = присутствующему здѣсь. — 

Маііт, т. е. когда и самъ онъ это еще хорошо помнилъ и Клодій былъ 
еще живъ, такъ что могъ опровергнуть его показаніе. 

Встрѣча и убійство .(§ 27—29). 

воііетпе, іедііітит = «изъ года въ годъ повторявшееся, котораго 27 

требовалъ законъ». — песеввагіит перевести нар. неизбѣжно. — евзе = 

предстоитъ.—апіе йіет XIII Каі• ІГеЪг, = 18 января. — Ііапиѵіит 

одинъ ивъ древнихъ городовъ Италіи между Альба-Лонгой, Ариціей и 
Ардеей, въ'28 верстахъ отъ Рима.—йісіаіог: по изгнаніи царей верхов¬ 

ная власть въ городахъ Лація находилась въ рукахъ чиновниковъ, 

называвшихся диктаторами. — ірве: Сіосііия. — ргійіе, т. е. 17 января. — 

ге~на самомъ дѣлѣ.—аідие На по смыслу=и притомъ такъ внезапно. 

—/итог здѣсь—«возмутительная рѣчь».—йевійегаРи» езі: (іезійегаге = 
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«съ нетерпѣніемъ ждать». — оЫге перевести двумя глаголами, прн 
Іосшп — «выбрать», при іетрпз — «выждать». 

28 ео <Ые = 18 января. — саісеов: (рис. 4) башмаки, надѣвавшіеся про 
тогѣ и закрывавшіе всю ступню. Дома древніе носили воіеаз (сандаліпг 
рис. 5), въ дорогу надѣвали регопез (толстые сапоги со шнуровкой*, 

обыкновенно ивъ невыдѣланной кожи; рис. 6). — ѵевЫтепіа. Обыкно¬ 

венно римлянинъ носилъ 2 туники (іпіегіог, ехіегіог; рис. 7) и тогу 
(рис. 8); дорожнымъ платьемъ служилъ длинный плащъ безъ рукавовъ 
съ капишономъ (раеппіа; рис. 9). — раиЫврег... соттогаіив еви это 
замѣчаніе придаетъ разскаву самою простотой своей особенную есте¬ 

ственность. Ср. Тегепі. Неаиі.: позіі шогев тиііегшп: бит тоііипіиг, бит 
сотипіиг, апппв еві. — посог Фавста, дочь диктатора Суллы. — М іет~ 

рогі9 по смыслу = іат вего. — ОЬѵіат ІИ выѣхалъ на встрѣчу (о 
преднамѣренной, а не о случайной встрѣчѣ). — віпе иасоге: Фульвія; 

впослѣдствіи она вышла замужъ эа тріумвира М. Антонія. — пипдиат 

іеге: подрав, ііасеге воІеЪаІ. — Мс іпвМ&аіог: Милонъ. — аррагаввеіг 

сопі. потому, что приводятся слова противниковъ; по-русски прибавить 
«де». — гаеОа: см. рис. 10. — раепиіаіив — закутавшись въ дорожный 

плащъ. — тадпо... сотііаіи = въ сопровожденіи большою количества; 

при этомъ иэъ опредѣленій къ сотііаіи сдѣлать опредѣленія къ риегогша 
и апсШагит. 

29 Нога іеге ипОесіта: Геге прибавлено, чтобы скрыть преднамѣрен¬ 

ную неточность. Указанное Цицерономъ время приближается по нашему 
счету къ 5 час. дня, тогда какъ обвинители утверждали, что фактъ 
произошелъ въ 21/з ч. дня. — поп тиііо весив = нѣсколько ранѣе. — 

Кипе = Мііопет. — йе Іоео вирегіоге: этимъ Циц. хочетъ укавать, что 
отрядъ Клодія, поджидая Милона, нарочно занялъ выгодную позицію. — 

айѵегві — спереди. — Ніс: Мііо. — гесиггеге = спѣшить назадъ. — дио<1 

кипе іпіегіееіит риіалгепі = цпод Ьіс, иі рпІаЪапЬ, тіег&сіиз евзеі: 

аПгасІіо то<іі. — сѵпіто ІМёІІ іп йотіпит еі ргаевепН ІиегипЬ 

= были преданы своему господину и сохранили присутствіе духа. — 

ридпагі = что происходитъ свалка. — еі ге ѵега риіагепі = и вѣрит 

этому. — сІегіѵапйі, подрав, іп аііоэ. — пес ітрегапЛе пес всіепіе 

пес ргаевепіе = безъ приказанія, безъ вѣдома и въ отсутствіе. Миловъ 
держался въ сторонѣ, предоставивъ руководить нападеніемъ начальнику 
своего отряда М. Савфею.—Сравнить съ этимъ мастерскимъ изложеніемъ 
дѣла, въ которомъ все такъ ясно, коротко, естественно и правдоподобноТ 
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Рис. 9. Раепиіа. Рис. 10. Ваеаа. 
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Рис. 4. Саісеі 

Рис. 5. 8о1еа. Рис. 6. Рего 

Рис. 7. Туники: 
нижняя, длинная 
и съ длинными ру¬ 
кавами, и верхняя, 
короткая и съ ко¬ 
роткими рукавами. 

Рис. 8. Тога 



30-31 ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ. 

но вмѣстѣ съ тѣмъ носитъ желательную для цѣлей защиты окраску, 

болѣе объективное изложеніе дѣла во введеніи (I Б 10). Цицеронъ умыш¬ 

ленно измѣняетъ часъ встрѣчи обоихъ противниковъ, умалчиваетъ о цѣли 
поѣздки Клодія, очень коротко, безъ всякихъ подробностей, излагаетъ 
начало происшедшей между Милономъ и Кдодіемъ схватки, всю обста¬ 

новку путешествія Клодія выставляетъ въ невыгодномъ для него свѣтѣ 
и, наоборотъ, даже тѣ подробности, касающіяся Милона, которыя, каза¬ 

лось бы, могли говорить противъ него, объясняетъ въ его польву, такъ 
что ивъ этого краткаго раэсказа о фактѣ убійства ясно, иіег иігі 
іпвШіав іесегіі. 

Выводъ изъ изложенія дѣла: Клодій былъ убитъ рабами Милона, 

защищавшими своего господина. Поэтому вопросъ сводился къ тому, 

дѣйствительно ли Клодій устроилъ засаду Милону и можно ли убить 
человѣка, защищаясь отъ нападенія (§§ 30—31). 

30 девіа 8ипі=произош.го.—вирегаіив еві=оказался пораженнымъ.— 

ѵі ѵісіа ѵів ѵеі ѵігіиіе аллитерація буквы ѵ.—ѵеі роііив соггесііо. 

— ШЫІ <Мсо ргаеіегіііо: вкратцѣ приводится то, о чемъ, по заявле¬ 

нію говорящаго, онъ намѣренъ умолчать; означенная фигура вводится 
выраженіями: піѣіі (іісо, поп сіісо, иі поп сіісат, диі<1 сііеат, отіііо, 

ргаеіегео и др. — диій ѵов, диШ отпев Ьопіг дополнить сопвесиіі віпі 
(выиграли).—М, т. е. то, что выиграло отъ смерти Клодія государство, 

вы и всѣ благонамѣренные граждане.—диіп безъ того, чтобы не.—М: 

убійство Клодія.— гаііо «раэумъ».—йосНв: «Іосіив «цивилизованный».— 

ЪагЪагів: ЪагЪагиз «дикарь». — тов = обычное право. — іегів: іега 
«хищный звѣрь».—диаситдие оре роввепі —всячески.—а согроге, 

а сарііе, а ѵііа реторич. изобиліе вм. простого а ѵііа. 

31 На, т. е. что ему прійдется погибнуть вслѣдствіе вашего приговора.— 

риіаввеі—могъ подумать. — аЬ Шо — в. С1о<1іо.— .-реіеге эдѣсь 
«покушаться». — іидиіагі = бытъ казненнымъ. — Нос... На вепііі = 

придерживается подобнаго образа мыслей.—іп іъиНсіит ѵепіІ= ста¬ 

новится предметомъ судебнаго разбирательства. — гиге ап іпіигіа: 

дополнить зіі оссівив.—дыаевНопет =го%&Ііопет <1е циаевііопе.—иі пе 

віі ітрипе=пустъ дѣло не обойдется безъ наказанія; иі пе вм. пе ста¬ 

вится для большей выразительности послѣ глаголовъ, выражающихъ 
желаніе или намѣреніе, если сказуемое главнаго предложенія утверди¬ 

тельно. — иі всеіеге воіѵатиг = то пусть насъ оправдаютъ. Для за¬ 

щиты Милона Цицеронъ, какъ было скаэано выше (см. стр. 52), избралъ 
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сопвШліѣіопет сапзае іигШсіаІет рег геіаііоает сгітіщв; но предварит 
тельно, чтобы доказать необходимость для Милона самозащиты, надо 
было доказать, Шюг иШ швШав іесегіѣ, т, е. рѣшить спорный вопросъ 
о томъ, кто собственно виноватъ въ вооруженномъ столкновеніи на 
Аппіевой дорогѣ (еопвШпііо сопіесіигаіів). 

XXX ТгасіаЫо. 

РгоЪаМо. 

А. <1е саиза (§§ 32—71). 

а. Обстоятельства, предшествовавшія убійству (§§ 32— 52). 

а. Кому изъ двухъ было выгодно убійство противника? (§§ 32—35). 

аа. Для Клодія смерть Милона имѣла значеніе (§§32—33). 

Ьёіиа «чудовище», «извергъ».—Ший Сазѳіапипь^извѣстное по.ю- 32 

жепіе Кассія. Упомянутый вдѣсь Ъ. Савзіив Ьоп&шив Ваѵіііа въ 125 г. 

до Р. X. былъ выбранъ въ цензоры; онъ извѣстенъ, какъ справедливый, 

хотя и строгій, судья.—сиі (<1аѣ. соттоДі) Ьопо (<1аі;. ?іпа1і8) /іиегИ: 

какъ подлеж. подрав, «совершенное преступленіе»,—іп Мв регвопів== 

по отношенію къ нимъ.—іп /гаиЛет по смыслу=іп вееіпз.—Мііопе 

іпіетіесіо—если бы...—еі» сопзѵІіЬив: Плавцій Гипсей и Кв. Цецилій 
Метеллъ Пій. — сопіѵепііЬив = при бездѣйствіи; сопіѵео «закрываю 
глаза», «смотрю сквоэь пальцы».—ёіийеге по смыслу=имѣтъ пожую 

свободу дѣйствій. — іп... содііаШ /иготіЬив въ безумныхъ предпрія¬ 

тіяхъ.— сиіив: Сіосііі.—Ші: сопвпіев.—Ьепв^ісіит: здѣсь о почетной 
должности. 

ідпот*аШ, именно, каковъ былъ Клодій. — ѵегватіпі = евЪів. — 33 

ѵевігае регедгіъгапіиѵ аигез «развѣ уши ваши не вдѣсь», т. е. развѣ 

вы лишились слуха. — педие іп Нос регѵадаіо сіѵіШііѳ вегтопе 

ѵегвапіиг =и до васъ не доходитъ повсемѣстно распространившаяся 

мо.гёа о томъ... — іІІе=іСІо<Іт&.—Іеде8ш Рѣчь идетъ о тѣхъ пагубныхъ 
для партіи сената, а съ точки врѣнія Цицерона и для государства, четы¬ 

рехъ законахъ, которые предложилъ Клодій, будучи народнымъ трибуномъ. 

Первымъ изъ этихъ законовъ былъ законъ о даровой равдачѣ хлѣба 
пролетаріямъ; сюда же относится предполагавшійся имъ законъ, Щ 
ИЪегііпі, циі поп піві іп игЪапів ігіЪиЪив вийга^іиш НегеЪапѣ, роввепѣ іп 
тивПсів диодие ІгіЪиЪив &гге.— іасев игЫё «факелы для поджога сто¬ 

лицы», т.е. «средство для погибели Рима».— ревівв язвами.—іпивіигив: 

іпигеге «выжечь (знакъ)», «заклеймить», здѣсь «опозорить». — 8вхіе 
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(Лѳйі: секретарь убитаго П. Клодія. — ІІЬгагіит = зсгіпішп, книгохра¬ 

нилище, круглый ящикъ, гдѣ держали рукописи.—Іедит ѵев&гагипъ = 

съ вашими законами. — е Лото: Клодія.—ваг теЛіів агтів = изъ пила 

битвы. Это преувеличеніе, потому что никакой схватки передъ домомъ 
Клодія въ ночь послѣ его смерти не было, а было только сборище черви. 
— іигЬа посіигпа «ночной переполохъ». — ТаЛаЛіит: такъ называ¬ 

лось упавшее съ неба изображеніе Паллады-Аѳины; съ этимъ изображе¬ 

ніемъ по преданію была связана судьба Трои. По однимъ оказаніямъ^ 

Одиссей я Діомедъ похитили его еще до взятія Трои, а по другимъ — 

Эней принесъ его въ Италію. Это изображеніе помѣщалось въ храмѣ 
Весты и было спасено во время пожара этого храма верховнымъ жре¬ 

цомъ Л. Цециліемъ Метедломъ.—ІІІе: убитый Клодій. — СІоЛіив: секре¬ 

тарь Клодій. — йе позіга епіт отпіит... ало о попуск;: по смыслу 
можно подразумѣвать ІіЪегІаіе ас ѵіЬа асіит йшэеЪ — Ш аврехіі (при¬ 

сутствовавшій на судѣ Клодій) неожиданный переходъ, чтобы отвлечь 
вниманіе слушателей отъ текста закона.—диірре разумѣется.—Моѵсі 

—приводитъ въ трепетъ.—Іитеп сигіае игра словъ, такъ какъ можетъ 
обозначать и «выдающійся представитель («свѣтило») сената» (засѣдав¬ 

шаго въ куріи) и «поджигатель куріи», сгорѣвшей отъ костра, сооружен¬ 

наго, по почину Секста Клодія, для сожженія трупа Публія Клодія. 

сиіив относится къ те. — рипііпв ев: у Цицерона еще встрѣчается 
отложительная ф. глаг. рипіге обыкновенно въ значеніи «мстить».—егаі, 

Нитапііаіів твое ровЫІаге = бы.ю би согласно съ мнѣніями моей гу¬ 

манности. — сайаѵег здѣсь съ презрѣніемъ вм. согриз. — еіесівіі, аЫе~ 

Ывіі = выбросилъ, вышвырнулъ. — вроііаіит ітадіпіЪив, ехведиИв, 

ропъра, ІаиОаііопе = лишивъ его торжественной погребальной прогрессіи 

съ изображеніями предковъ, лишивъ его похвальнаго надгробнаго слова. 

Іша^ідез назывались восковыя маски предковъ, занимавшихъ при жизни 
почетныя должности; такія іта&іпеа хранились въ атріи, въ шкафахъ; 

подъ ними были подписаны имена покойниковъ и ихъ заслуги. Во время 
похоронъ нанятые для этого люди надѣвали на себя эти маски и въ со¬ 

отвѣтственномъ костюмѣ шли впереди носилокъ; еx8е^иіае = похоронное 
шествіе, погребальная процессія; рошра = торжество; Іаийаііо = надгроб¬ 

ная рѣчь, имѣвшая цѣлью восхвалить покойника и выэвать въ слуша¬ 

теляхъ сожалѣніе объ его смерти. Погребеніе у римлянъ считалось дѣломъ 
весьма важнымъ, такъ какъ по существовавшему повѣрью душа непогре¬ 

беннаго 100 лѣтъ бродила по берегамъ Стикса, не находя себѣ успокое^- 
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вія. — іпіеЫсіваітів Іідпів: см. Введ. I Б 11. Сожженіе трупа Клодія 
при той обстановкѣ, при которой его сожгли, по мнѣнію Цицерона, не 
принесетъ желанной польвы его сторонникамъ, какъ не приносятъ пользы 
нѣкоторыя деревья (ольха, тополь), проклятыя по мнѣнію римлянъ, по¬ 

тому что они служили матеріаломъ для крестовъ п висѣлицъ. — ветивіі- 

іаЫт: о томъ, чтобы трупъ не былъ сожженъ, а полуобгорѣлъ, мы 1 

уэнпемъ только ивъ этого мѣста. — Іаийаге по смыслу подчинёно въ 
уступительномъ значеніи глаголу ігазсі, но по формѣ сочинено съ нимъ, 

чтобы избѣжать вторичнаго уступительнаго соединенія. 

/9/9. Для Милона смерть Клодія не только не имѣла зна¬ 

ченія, но скорѣе была невыгодна (§ 31). 

ѵісівніт — съ другого стороны. — айтШегеі, подраз. і&іе Іасіпив: 34 

могъ бы допуститъ, совершитъ... — оріагеі — могъ бы... — іп вре = въ 

его расчетахъ на... — еогеридпапіе аЫ. аЪв. съ уступ, вначен.; ео — 

(Лоёіо.— ІіеЬаі: изъ предыдущаго сопвиіаіив подрав, сопвпі; ЯеЬаі; по 
смыслу = былъ бы избранъ. — ео ІіеЬаі тадів = онъ (Милонъ) былъ бы 

имъ (консуломъ) тѣмъ скорѣе. — ниЦгадаІоге: такъ называется ходатай 
передъ народомъ ва кандидата на должность; перевести «поддержка». — 

арий ѵо» іийісев: Циц. обращается здѣсь къ судьямъ, какъ представи¬ 

телямъ народа. — Мііопів егда те гетдие риЫісат тегііОгит 

тетогіа: см. Введ. I Б 6 и 8. — ргесев еі Іасгітае = слезныя моленья.— 

Ьит: вѣроятно, это намекъ на сопііо, въ которой Циц. рекомендовалъ 
Милона на должность консула. — воіиіат: воіиілів «неограниченный».— 

гегит поѵагит: гев поѵае «нововведенія», обыкновенно іп таіат рагіет: 

«ниспроверженіе существующаго порядка». — ргоропегеі == могъ бы пред- 

ставитъ. — сопвігіпдеге метафора, заимствованная изъ жизни охотни¬ 

ковъ; по смыслу = «обуэдать». — еит: дополнить оиі аийегеЪ роввеЦпе. — 

ипит по смыслу = 8о1ит. — гетоіо еирЬетівтив вм. іпіегіесіо: когда 

Клодія нѣтъ въ живыхъ.—ивОаЫв геЬив = избитыми средствами,—Ітіс 

иЫ = и только па долю Милона. — ігапдепЯів: іхап&еге «подавлять». — 

не... теІиегеШ = того, что можете бояться. — ехегсИаІіопет = 

«случай упражнять», т. е. возможность выказывать. — виЦгадаЫопет = 

поддержку. — регеппет = неизсякаемый.—регйійіі передать для ка¬ 

ждаго дополненія особымъ глаголомъ: лишился, потерялъ, утрапмьѵъ.— 

Мііопів сопвыіаіиз = расчеты Милона на достиженіе консульства. — 

ІаЬеіасІагі — быть поколеблены. — йепідие = въ концѣ концовъ. — 

іетріагі = дѣлаться сомнительными. 
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35—36 ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ. 

уу. Милонъ относился къ Клодію беѳразлжчко (§ 35). 

66. Клодій ненавидѣлъ Ммлона (§ 35). 

35 /есіі, подрав, іасіаоз.— ігаіит = въ гнѣвѣ. — іпітісы»— изъ враг 

жди.— /иИ иііог = иіідів е&і.—рыпііог (дополнять №і) = отплатила— 

иаее=:вти мотивы. — ведеЬвт ас та&егіет метафора, но смыслу = 

йэніепц ср. § Ш зт&иіагів Ша еЬ Ьшс аді соасезва ^Іогіа. — еМіе 

о&іит, въ протнвоположпость къ личной враждѣ, «вражда политическая», 

такъ какъ вполнѣ отрицать ненависть Милона къ Клодію Циц. не могъ. — 

Ше егаі іи ойіввеі — егаі, пі Ше одтъеі: разстановка словъ служитъ 
для усиленія противоположности между Клодіемъ п Милономъ; егаі, пі 
оШввеі по смыслу = Ше оШ: ср. нѣх. Ъеі ]еает \гаг ев <1ег Гаіі, Даш 
ег... — ѵехаіогет = постоянно мѣшавшаго...; отлаг. сущ. на Чог, Чгіх 
ставятся: 1) когда извѣстное, равъ совершившееся дѣйствіе придаетъ лицу 
его совершившему историческое значеніе, напр., соп<1іІог пгЪів, и 2) когда 
дѣйствіе, обозначаемое имя, составляетъ отличительное свойство лица, 

напр., саішппіаіюг (ябедникъ, кавервникъ). — агмогит шиогит: апп&= 

«вооруженныя шайки». — геи»: см. Введ. I Б 8; изъ этого видно, что 
Клодій былъ гене Мііоців, цпоасі уіліі, потому, что дѣло по обвиненію 
Клодія Милономъ совсѣмъ не разсматривалось на судѣ. — Іеде Гіоііа: 

Іех РІапііа (или Ріоіаа) <іе ѵі былъ проведенъ народнымъ трибуномъ М. 

Плавціемъ Силъваяомъ въ 80 г. до Р. X.; по этому закону суду предавались 
за 1) недозволенное ношеніе оружія, 2) насиліе противъ должностныхъ 
лицъ, 3) сопротивленіе властямъ, 4) подстрекательство къ бунту, 5) втор¬ 

женіе въ присутственныя мѣста н народныя собранія и 6) нападенія на 
частные дома. — Ьугаппит — узурпаторъ. — сгекШАа: глаг. рпіаге, сте¬ 

лете, сепвеге, ехізіітаге часто могутъ быть замѣняемы въ переводѣ глас, 

«долженъ». — іивіит въ смыслѣ «основательный», какъ у насъ употре¬ 

бляется «справедливый». і 
Характеръ обоихъ противниковъ (§§ 36 — 43). 

ом. Клодій постоянно прибѣгалъ къ насиліямъ (§§ 36—37). 

36 Шит: Клодія. — рег ѵіт (дополнить іесіі): эта фраза представляетъ 
собою предполагаемое возраженіе противниковъ; по-русски прибавить 
«де». — тосгепЫЪив ѵоЫ» = къ вашему прискорбію. — севві — покинулъ. 

Цицеронъ считаетъ себя добровольно оставившимъ Римъ, а не изгнанни¬ 

комъ, такъ какъ приговоръ объ его изгнаніи утвержденъ послѣ его уда¬ 

ленія. — поп веѵѵов, поп агта, поп ѵіт — а не нааигія вооруженныхъ 

рабовъ. — іиіввеі = могъ бы найтись. — іивіа = законный. — сгейо ( д= ко* 

60 

Оідііігесі Ьу ѵ^оо^іе 



ЦИЦЕРОНЪ. РѢЧЬ ЗА МИЛОНА. 37—38 

нечно) придаетъ всему атому мѣсту ироническій смыслъ. Цицеронъ хочетъ 
скавать, что при его изгнаніи не было соблюдено ни малѣйшей закона 
ности, т. е. не было предварительно ни назначено ему дня для явки въ 
судъ (сііет сіісеге), что могъ сдѣлать Клодій, какъ народный трибунъ, ни 
предложено въ трибутныхъ комиціяхъ подвергнуть его денежному штрафу 
(тиКаш ігго&аге), ни возбуждено въ центѵріатяыхъ комиціяхъ дѣло 
(асѣіо) по обвиненію его въ государственной ивмѣнѣ (регіиеШо).—ѵійе- 

Ысеі = изволите видѣть (иронически). — таіа = позорномъ. — рго 

вмѣсто. 

<}• Догіепвіит: (^. НогЬепвіпз НогЪаІгш, извѣстный римскій ораторъ, 37 

род. въ 114 г., умеръ въ 50 г., консуломъ былъ въ 70 г. Онъ принадле¬ 

жалъ къ партіи онтиматовъ. — сит тіМ айеввеі. Это было въ 58 г., 

когда Гортенсій въ депутаціи всадниковъ ходатайствовалъ за Цице¬ 

рона: см, Введ. I Б 3 (въ концѣ). — іигЪа = столкновеніи. — диат а 

СаіШпа ассерегаі не въ собственномъ смыслѣ, такъ какъ Клодій не 
былъ эамѣшанъ въ дѣлѣ Катилины, а для обозначенія ихъ единомыслія.— 

іпіепіаіа поЫв еві: въ 58 г., передъ удаленіемъ Цицерона въ изгна¬ 

ніе.— Іъиіс едо ѵов оЫсі... поп вит раѳвиз намекъ на доброволь¬ 

ное удаленіе въ ивгнаніе. —іпвШіаіа Тотреіо еві: см. § 18. — виі по- 

тіпіз, какъ будто бы подлеж. было Сіобіиз вісагша. — песе ТарігіІг 

см. § 18. — Іопдо іпіегѵаЫо: въ 53 г., когда Цицеронъ поддерживалъ кан¬ 

дидатуру Милона на консульскую должность противъ Клодія, поддержи¬ 

вавшаго Гипсея и Сципіона. — пирег: вѣроятно, уже незадолго до смерти 
Клодія, въ одной изъ схватокъ между шайками Клодія и Милона, при 
чемъ вмѣстѣ съ Милономъ могъ быть и Цицеронъ.—те раепе соп^ссіі ~ 

чуть-чуть не уложилъ меня. —ай гедіат: у дворца Нумы Помпилія, 

находившагося при ѵіа 8асга, у подошвы Палатинскаго холма; впослѣд¬ 

ствіи онъ служилъ квартирою ропіійсіэ тахіті. 
рр. Милонъ избѣгалъ всякаго насилія, хотя могъ бы 

уже неоднократно безнаказанно убить Клодія (§§ 38—43). 
Оиій вітііе Мііопів? — что подобное сдѣ.ха.гъ когда-либо Милонъ?— 38 

сиіив ѵів отпів касс ветрег ?иіі, пе = все пасшіе котораго всегда 

состояло только въ стремленіи къ тому (или въ заботѣ о томъ), чтобы 
Ш К.юдій не... —сит іп іийісіит йеігаЫ поп роввеі: см. Бвед. I Б 
8. — диапіае оссавіопев = сколь серьезные и благо пріятные случаи.*— 

диат ргаесіагае (пролептически) = которые могли бы доставить 

Милону славу. {иегчпі: іпсііс. въ аподосисѣ ирреальнаго условнаго 
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39—40 ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ. 

періода выражаетъ неминуемость дѣйствія; перевести: несомнѣнно пред¬ 

ставлялись.— Воіиііпе... іиге ее иісівсі = развѣ Милонъ не имѣ^ѵь пол¬ 

наго права отмститъ за себя; пе = поппе. — Шо орридпапіе: 12 ноября 
57 г. (см. Введ. I Б 8). — Ыѵі аЪІ. (= сіѵе). — Р. ЗевЫо: Р. везііив, три¬ 

бунъ 57 г., дѣятельно хлопоталъ о возвращеніи Цицерона. Онъ былъ об¬ 

виненъ Клодіемъ ш> Іех Ріоііа <1е уі за то, что силою помѣшалъ Клодію 
быть избраннымъ въ эдилы, но былъ оправданъ благодаря защитѣ Цице¬ 

рона. Объ упоминаемомъ здѣсь Цицерономъ фактѣ см. Введ. I Б 5. — 

ИаЬгісіо: см. Введ. IБ 5. — саеОе: «рѣзня». — X. СаееіШ: Ь. Саесі- 

Ішв Ви&з, преторъ 57 г., устроилъ роскошныя игры въ честь Аполлона. 

Но чернь по наущенію Клодія разогнала зрителей и преслѣдовала пре¬ 

тора до его дома съ криками: рапет, поп сігсепзев. — Шо йіе: 4 августа 
57 г.; см. Введ. I Б 7, —Де те = сіе гейііи шео. — іоИив Ііаііае соѣ~ 

сиг вив = вся собравшаяся Италія. — теа тіив — вопросъ о моемъ воз¬ 

вращеніи. —іасЫ Шіив: убійства КяоАІя.—адпоѵівзеі: ріивдирі. потому, 

что нодразумѣвается: «если бы фактъ убійства совершился тогда».— 

іа, подраз. зсеіиз. — еат Іаийет = ё’іогіат Ъиіпз іасіі. — рго ошв 

гіпаісагеі = стали бы приписывать себѣ. 

39 іетрив — оссазіо.—сіагіввітив.. • ковіів: сопвиі — подлеж. ,іпітісив, 

иііог, ргори&паіог, <1еіеп80г, раігопиз, ге8іііиіог— сказ.; ргаеіогев, ігіЪипі 
— подлеж., айѵегвагіі, 4еІепзогез — сказ.; Ротреіиз — подлеж., аисіог еі 
<іих — сказ.; вездѣ при сказ, подраз. егаі или егапі.— Р. Ьепіиіиш... 

веріет ргаеіогев, осіо ігіЪипі: см. Введ. IБ 5. — Шіив: Сіосііі. — 

вепаіив, который былъ затронутъ въ лицѣ Циц.—риММ рориіі.— 

сопвепвив = единодушнаго желанія. — аисіог еі Лих (егаі) — главнымъ 

образомъ содѣйствовалъ: см: Введ. I Б 7. — дгаѵіввітат: «вѣскій». — 

огпаііжітат: «краснорѣчивый». — сит ехрІісаМѵпт: тѣмъ что.— 

еіив = виат. — ІІОет = покровительство.—отпіит йепідие іп Шит 

оОіа сіѵіит агОеЬапі ОевШегго теі = отлез сіепщие сіѵев 4еві4егіо 
теі іп Шит о4іо агсІеЪапІ. — диет диі = иі ві дпів еит. — еіив = 

такою чемвѣка. 

40 ее... сопііпиіи подраз. а ѵі.-г-бів; мы знаемъ только одинъ слу¬ 

чай, когда Милонъ за нападеніе П. Клодія на его домъ обратился къ 
суду въ концѣ 57 г. Другой случай, вѣроятно, былъ раньше.— іп іийі~ 

сіит Ыв, ай ѵіт пипдиат ѵосаѵіі: ѵосаѵіі можетъ быть соединено 
только съ іп ішіісішп, а при а<1 ѵіт ожидается другой глаг., напр., 

рго ѵосаѵіі (ген & та); по-русски два разныхъ глагола. — і^иіа— далѣе.— 
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ЦИЦЕРОНЪ. РѢЧЬ ЗА МШОЯА, 41-42 

ргіѵиіо МЫопе (аЫ. аЪв.), т. е. послѣ того какъ Милонъ сложилъ съ 
себя должность народнаго трибуна (10 декабря 57 г.). —гео ай рори- 

Іит: будучи эдиломъ, Клодій привлекъ Милона въ 57 г. къ суду народа 
эа то, что онъ привелъ съ собою въ народное собраніе гладіаторовъ, съ 
цѣлью подкрѣпить свое предложеніе о возвращеніи Цицерону правъ. 

Помпей защищалъ при этомъ Милона, но былъ прерванъ въ своей рѣчи 
шайкой Клодія, такъ что слова ід Рошреіат ітреілів ііасшз езѣ являются 
преувеличеніемъ. — сит іетрогаіе.—іиіЪ = представлялся.—М. Дпіо- 

піив, иввѣстный впослѣдствіи тріумвиръ, род. въ 83 г. до Р. X., въ 54 г. 
принималъ участіе въ галльской войнѣ, въ 50 г. былъ избранъ народнымъ 
трибуномъ; участвовалъ въ битвѣ при Фарсалѣ въ 48 г. Благодаря ему 
тріумвиры выиграли битву при Филиппахъ въ 42 г. Антоній лишилъ себя 
жизни, проигравъ битву при Актіи, въ 31 г. — ѳаіиіів = на лучшіе по¬ 

рядки.— дгаѵіввітат геі риЬИсае рагіет, т. е. (ісівпйіопеш Ьопогит 
сіѵіиш. — Ьеіиат, ігиіісіі Іадиеов Оесііпапіет, іат іггеШат іе- 

пегеі метафора, заимствованная изъ жизни охотниковъ. — Іоси» = 

удобный случай. — іетрив = удобное время. — іп всаіагит іепеЪгав: 

Клодій спрятался въ книжной равкѣ, въ темномъ мѣстѣ подъ лѣстницей. 

— пиііа ѳиа іпѵШіа = вовсе не вызывая къ себѣ ненависти. 

сотіііів: сепіигіаіів.—іп сатро: Магііо.—роіевіав: подрав. СІоАіі 41 

іпіегітепЗі.—іп ваеріа: такъ называлось огороженное мѣсто на Марсо¬ 

вомъ полѣ, гдѣ народъ собирался для подачи голосовъ. — иН ѵігіиіе 

яиа — проявить свою храбрость. 

.(Диет зависитъ отъ подравумѣваемаго при поіиіь — оссШеге.— сит 

отпіит дгаЫа=при всеобщемъ одобреніи.—сит аНдиогит диегеііа 

= возбуждая жалобы нѣкоторыхъ. — ѵоіиіі въ смыслѣ ѵоіиіззе сгеЗіЫІе 
овЬ — 1#со~въ над.гежащемъ мѣстѣ, т. е. тамъ, гдѣ Клодій нарушалъ 
общественное сцокойствіе.—іетроге въ благопріятное время, —регісиіо 

-сарШз — съ опасностью для жизни. 

Нопогіз атрШвіті: сопвиіаіив. — сопіепііо яиЬевяеІ = близился 42 

моментъ борьбы.—дио диійет—еі ео диісіет.—атЫііо вм. сашШаШв; 

.аЪвЪгасЬитрго сопсгеіо.—іаЪиІат /<аіват, /ісіат, Іеѵепи іаЪиІа 
«ровскавни», йаІ8П8 «лживый», йсіпв «вымышленный», Іеѵів «пустой».— 
ога «выраженіе лица». — осиіов «выраженіе глазъ». — тоШ... Іепе- 

тчт... /гадііе... /ІеасіЬіІе: «непостоянный», «преходящій»,«непрочный», 

«измѣнчивый».—ѵоіипіав = расположеніе. — ітргоЫіаН ігавсипіиг = 
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43—46 ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМЪЧАШЯ. 

негодуютъ за безнравственные пошупки.—/авіМіѵюІ—находятъ что~ниб. 

неодобрительное (аясс% еіцгцА&ѵоѵ). 

43 еатрі вм. сошШогшп («выборовъ*). — ехоріаіит — страстно же- 

ланный. — віЫ ргоропепв = имѣя въ виду. — вееіив еі /аЫпив с= пре¬ 

ступное дѣяніе: діа дѵоіѵ.—ргае ее (егепв = хвастаясь.—иидивіа, 

сепіигіагит аивріеіа=сотШа еепілгіаіа, дпае апврісаі» (по соверше¬ 

ніи гаданій) йипі.—ѵепіеЬаІ—думалъ предстать.— іп Кос: іп Мііопе.— 

сит саиваіе. — гедпаЬигит = самовластно распоряжаться. — дцоЛ 

сариі еві аийасіае (—въ чемъ и кроется главная причина его наглости) 

относится къ слѣдующему асе. с. Ш. — каес: врев.— ргаесіагі, если 
Милонъ имѣлъ въ виду благо государства; пессввагЦ, если Милонъ 
убилъ Елодія ради самоэащиты. 

у. Клодій ва три дня до роковой для него встрѣчи на Анціевой 
дорогѣ открыто угрожалъ Милону смертью (§ 44). 

44 <}иМ зачѣмъ? — ріига Швриіо = дальнѣйшія разсужденія. — 

0. ТеШі: неизвѣстное ближе лицо. — М. Саіо: М. Рогсіив Саіо Шсеп- 

зів. — диаейат — такъ сказать. — М. Раѵопіо: см. § 26 и прим. — віЫ 

Фавонію. — диат йіосегаі относится къ# ров! ёіет Іегііит. — девіа гео 

еві, т. е. произошло столкновеніе на Аппіевой дорогѣ. — Сит асіѵегва- 

Ііѵит.— диіа содііагіі = свой замыселъ.—диЫ іесегіі— въ его дѣяніи. 

д. Обстоятельства, при которыхъ оба противника предприняли 
путешествіе (§§ 45—51). 

аа. Клодій вналъ о путешествіи Милона, Милонъ о путе¬ 

шествіи Елодія не эналъ (§ 45 сл.). 
45 еит йіев поп іеіеШІ = онъ не ошибся въ днѣ. — йіэсі ѵпойо: въ 

§ 27. — віаіа — установленныя. — педоШ піМІ егаі = не стошо нЫ 

малѣйшаго труда. — апіеѵегііі опередилъ Милона. — ірвіив: Сіосііі. — 

тегсеппагіо — подкуп.гетымъ. Цицеронъ имѣетъ въ виду Т. Мунація 
Планка. — диет <Нет9 диат сопііопет, диов сіатогев — и шумную 

сходку этого дня. — арргорегагеі — хотѣлъ поспѣшитъ. — ШпеНв къ 

поѣздкѣ.—песеввНав=гкрайняя необходимость.*- 0иій? ві=а ища, если 

я докажу, что. — іп ѵіа: Арріа. — СІінЫит, кодраа. &ге ео «Не іп 
уіа Арріа. * 

46 дно тойо. — диой Мет дцаегегс = тогда какъ предложить 

тотъ же вопросъ. — Ш сопсеввіѵпш. — /атіііагіевітит = закадычп 

наго друга.—Шо ірво сН* не точно: Клодій выѣдалъ изъ Рима 17-го, Мят 
ловъ отправился 18-го, а избраніе жреца было нмначево на 19-ое января. 
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ЦИЦЕРОНЪ. РЪЧЬ ЗА МИЛОНА. 47—48 

/9/9. Путешествіе Милона было необходимо; путешествіе 
Клодія не только не имѣло никакого основанія, но явилось полною 
неожиданностью (§§ 46—47). 

ипОе — ех ^ио. — 0,иаеніетіі сопі. сопсеввіѵив: положит, что... 

— напе—въ самомъ дѣ.ьѣ.—Іагдіаг — сопсейат, только съ болѣе интен¬ 

сивнымъ значеніемъ: видите, пакую громадную уступку дѣ.шю я ват.— 

соггирегМ — допустит, что онъ подкупилъ...; вмѣсто дальнѣйшей 
мысли, что и путемъ подкупа Милонъ не могъ бы устроить встрѣчи съ 
Клодіемъ, такъ какъ послѣдній неожиданно измѣнилъ планъ своего 
путешествія, Циц. съ большою живостью ссылается на свидѣтельскія 
показанія, иэъ которыхъ это вытекаетъ. — С. Саиёіпіин НсЬЫа: см. 

Бвед. I Б 2.—еі Мет — и вмѣстѣ съ тѣт. — іп АІЬапо — въ А^іьбан- 

скот помѣстъи. Этимъ показаніемъ свидѣтели Клодія хотѣли доказать, 

что у Клодія и въ мысляхъ не было устроить васаду Милону. — Сугит: 

Сугиа ѴеШив, родомъ грекъ, извѣстный архитекторъ того времени и 
другъ Цицерона. 

диапіае ген Ын іеніітопіін ніпі соп^есіае = сколъ важныя слѣд~ 47 

ствія вытекаютъ изъ этихъ показаній. — сегіе = во всякот случаѣ. — 

ЫЬегаіиг — освобождается отъ подозрѣнія въ тот, что... — диірре = 

естественно. — Ше: Сіобіпз. — оЬѵіин (иіигин поп егаі — не долженъ 

бъигъ попасться ему навстрѣчу. — 4л Нас годаііопе ниайепйа — про¬ 

водя касающееся шсъ предложеніе, т. е. предложеніе о преданіи Милона 
суду. — диі аісегепі: Цицеронъ намекаетъ на народныхъ трибуновъ 
Гн. Помпея Руфа и Г. Саллюстія. — таіогін аЫсиіиз = лица боте 

вліятельнаго. — ѵШеІісеі = изволите ли видѣть. — те йенсгіЬеЬапі — на 

менЯ намекало. — аЫесіі Нотіпен еі регОШ = негодное отребье. — 

Іасепі—они опровергнуты—ниін 4ев$і&м«=іе8і;ітоші8 8хюхѵш (собствен¬ 

ныхъ) іевііит. — поп ѵегеог = мнѣ нечего бояться. 

уу. Милонъ предпринялъ путешествіе открыто, Клодій 
—тайно (§ 48). 

регведиаг —разберу. — сеіега = остальные пункты. — оссиггіі = 

представ.гяется возраженіе.—ідііиг въ началѣ предложенія встрѣчается 
у Цицерона тогда, когда указываетъ на все предложеніе, а не на отдѣлъ^ 

ную часть его.—$4 диМет—конечно, если бы.—еасііигин /иіннеі сопі. 
рінодпр?. описат. спряж. объясняется пропускомъ іѣа еввеі при предыду¬ 

щемъ цшдет. — ипа говорится о мѣстѣ; нітыі — о времени. — раіат ~ 

при свидѣтеляхъ, такъ что Клодію не было интереса возвращаться, 

Греч, и рнмск. класс. Цицеронъ. Рѣчь въ защиту Милона (Комментарій). 5 
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49-52 ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ. 

чтобы узнать содержаніе завѣщанія. — апіткат еЦХапіет = при по¬ 

слѣднемъ издыханіи. 

66. Планъ путешествія Милона остался бевъ измѣненія, 

Клодій же измѣнилъ свой планъ (§ 49). 

49 Аде, віі На /асіит, т. е. что его дѣйствительно извѣстили о смерти 
Кира. — диае саива-=ц\хі<і егаі сапзае.—іп поеіет ее сопАсегеі = 

пускаться въ дорогу ночью. — Еедиій а&егеЪаі /евііпаііопіз, диой 

Негев егаі=развѣ то, что от былъ нас.тдншомъ, давало какой-нибудь 

поводъ спѣшитъ? — посі/ити»: по-русски нарѣчіе. — сит іпвійіаіог 

еввеі, именно по словамъ обвинителей; выразить это въ переводѣ. 

ее. Время путешествія было удобно для убійства Милона 
и неудобно для убійства Клодія (§§ 50 — 51). 

50 Кето... поп = всякій. — еі педапіі — зі МП о пе&агеі. — еЫат 

соп/Непіет имѣетъ уступительное значеніе. — ЗивЫпиіввеі... Іоси» 

«мѣсто приняло бы на себя вину» или вина пала бы прежде всего па 

мѣсто, такъ какъ разбои въ этомъ мѣстѣ считались обычнымъ явле¬ 

ніемъ. — Ное сгітеп — въ данномъ преступленіи. — оееиііаіог еі 

гесеріог = тайный притонъ. Склепы, находившіеся на Аппіевой дорогѣ, 

недалеко отъ Рима, служили разбойничьими притонами. — тиіа ѳоНіийо 

по-русски не можетъ быть передано дословно; можно сказать «пустынная 
мѣстность, бывшая нѣмымъ свидѣтелемъ». — педие... овіепйіввеі = и 

прикрыла бы. — саеса = темная. — Ъопі»: Ъопа «помѣстья». — Наее = 

подобной участи. — іп виврісіопет сайегепі были бы заподозрѣш. — 

іоіа геа еііагеіиг Шгигіа = въ качествѣ обвиняемыхъ были бы вызваны 

въ судъ всѣ жители Этруріи. 

51 Агісіа гейіепв = на возвратномъ пути изъ Ариціи. Агісіа, нѣінѣ 
Ьа Кісеіа, находится къ юго-востоку отъ Рима. — і^иой иі всігеі = 

допустимъ, что Ж. могъ знать. 

Резюме обстоятельствъ, предшествовавшихъ убійству (§ 52). 

52 VЫео сопвіаге отпіа == на мой взглядъ все ясно. — ай еа, диае 

сопсиріегаі = д.гя его цѣлей. — йепипііаіат: іепипЦаге «заявлять во 
всеуслышаніе». — пі&іі (дополнить Ые) = ничего подобнаго. — гЫііив, 

зсіі. 4іеш.—ііег=поѣздка. — аМепит=несвоевременна.—ргае ее іиЛІвне 

заявлягъ. — ее йітітиіате гейИигит = скрылъ свое намѣреніе вернуть¬ 

ся. — пиШив геі = ни въ чемъ. — ві іпвійіагеіиг — если бы онъ хотѣлъ 

устроитъ засаду. — аесевеит ай игЬет посіитит (иівве теШеп- 

йыт = слѣдовало бы остерегаться подъѣзжать къ Риму ночью. 
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ЦИЦЕРОНЪ. РЪЧЬ ЗА МИЛОНА. 53-55 

б* Убійство Клодія (§§ 53 — 56). 

«. Мѣсто убійства (§§ 53— 54). 
ій, диой сариі евЬ — самое главное, а именно. — еЫат = те- 53 

тръ. — іпёапав: «безумный» обозначаетъ огромную стоимость и, слѣдо¬ 

вательно, громадность сооруженія, которая объясняется необходимостью 
дѣлать высокій фундаментъ, при постройкѣ дома на склонѣ горы, какъ 
вто было въ виллѣ Клодія. — ѵегваЬаіиг = могла помѣститься. — ѵаіеп- 

ііит дюжихъ.— ри&агаі... еіедегаі: на эти вопросы бевъ вопросит, 

частицъ слѣдуетъ ожидать отвѣта отрицательнаго. — Ап роЫив по смы¬ 

слу = или скорѣе можно предположить, что... — еві ехвресіаіив, зсіі. 
Мііо. — іраа = само за себя. 

Ііаес девіа = какъ это произошло въ дѣйствительности. — рісіа = 54 

га картинѣ. — сит аІЬег ѵеКегеіиг и т. д.: аподосиса къ этому про- 

тасису нѣтъ, а вм. ожидаемаго аподосиса дальше слѣдуетъ ѴісіеЬе пипс 
Шит и т. д. (ана&олуѳъ).— диій іъогит поп ітрейШввітит — 

какое изъ этихъ данныхъ могло не представлять затрудненія. — сотен = 

спутница. — раепиіа іггеШив — закутанъ въ плащъ. — гаейа ітрейі- 

Іив — запертъ въ экипажѣ. — ихоге — присутствіемъ жены. — іагйе 

<=не торопясь) не противорѣчитъ предыдущему виЪіЬо: Клодій быстро 
<виЬіІо) вышелъ изъ своей виллы въ неурочный часъ (ѵеврегі), но ватѣмъ 
долженъ былъ медлить (ІагЯе), такъ какъ Милонъ не успѣлъ еще достиг¬ 

нуть того мѣста, на которомъ Клодію желательно было сдѣлать на него 
нападеніе. - диі сопѵепіі = съ какой стати; диі = дио тоДо. — іп ѵіі- 

Іат Тотреі: и теперь еще бливъ Альбано находятся развалины Пом- 

пеевой виллы. — іп Аівіетъеі = въ Альзійскомъ помѣстьи; Аівіит — 

древній приморскій городъ Этруріи. — <}иІй егдо егаі, подрав. диоЗ. 

ЯеѵегІегеЬ іп ѵЯіат Рошреі. — тогае еі ІегдіѵегваЫопев = умышленное 

мѣшкаиіе и проволочка времени. 

р. Снаряженіе обоихъ противниковъ въ путешествіи (§ 55—56). 

Пег = поѣздъ.— ітрейітепЫв: ітреЯітепІа «тяжелый обозъ».— 55 

Вешрег Ше и т. д. Обратить вниманіе на пропускъ скаэуемыхъ, ко¬ 

торыя легко могутъ быть восполнены по смыслу; благодаря этому про¬ 

пуску рѣчь дѣлается особенно живою, приближаясь къ простой разго¬ 

ворной рѣчи. — сит ихоге. Фульвія, жена Клодія, извѣстна своею 
враждою къ Цицерону и участіемъ въ междоусобной войнѣ между Ан¬ 

тоніемъ и Октавіаномъ. Впослѣдствіи она вышла замужъ за М. Антонія 
а, поссорившись съ Октавіаномъ, заняла укрѣпленный городъ Ргаепевіе. 
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56—57 ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ. 

Потерпѣвъ отъ Октавіана пораженіе, она бѣжала въ Сикіонъ, гдѣ и 
умерла въ 31 г. до Р. X. — іп едио верхомъ. — сотАШ, подрав, еіив 
егапй = сотііаЪапіпг вит. — Огаееиіі съ пренебреженіемъ.—іл савіга 

Шгизса намекъ на частыя поѣвдкн Елодія въ его этрусское помѣстьеу 
откуда, какъ бы изъ лагеря, онъ нападалъ на окрестныхъ жителей. — 

пѵдатт піМІ (подрав, егаі) = вовсе не было шутовъ; по&ае «шутка», 

а затѣмъ «люди, принявшіе на себя роль скомороховъ». — диі пипдиам, 

подрав, сіихіі. — риегоз вутрНопіасоз: «му вы канты >. — дгеде» = 

толпу. — рагаіиз іп ітрагаіоз: дополнить ітреішп іесіі. — шиііег = 

Ьото ейетіпаіпв, какъ у насъ «баба». 
56 Кес ѵего зіс еѵаі ипдиат поп рагаіиз Мііо, сопіга Шит иЪ 

поп заііз іеге еззеі рагаіиз. Такъ какъ свита Милона состояла да¬ 

леко не изъ однихъ рпегі эутріюпіасі и &ге&ев апсіИашт, но въ ней 
были и гладіаторы, то Циц. объясняетъ, почему Милонъ всегда былъ 
болѣе или менѣе наготовѣ къ самозащитѣ. — Ше, указывающее всегда 
на Елодія, въ данномъ мѣстѣ обозначаетъ Милона. — диапіо іШ.ойіа 

еззеі еі диапіит Ше аийегеі — какъ велика къ нему ненависть II- 

К.юдія и какъ велика его наглость.—ргорозііат еі аййісіат. Оба вы¬ 

раженія употреблялись при аукціонахъ и первое обозначало «выста¬ 

влять на продажу», второе — «оставлять что эа кѣмъ». Можно перевести: 
«оцѣнена и, такъ сказать, запродана». — савив, подрав. Ъеііі. — Магіет- 

дие соттипет (метонимія; Маге = Іогіппа Ъеііі) = перемѣнчивое 

военное счастье. — зроііапіет еі ехзиііапіет = побѣдителя, уже съ 

ликованіемъ снимающаго доспѣхи съ противника. — диі (Магз сопшшпів) 

...еѵегііі еі регсиШ (регі. ^потіспт) аЪ аЫесіо = диі ейесН, иЬ 
еѵегіегеЪиг еі регсеііегеіиг аЪ аЪіесіо; по-русски аЪ аѣіесіо можно пере¬ 

дать рукою сраженнаго. — іпвсШат = неловкость. — ргапві: прибавить 
плотно. — ехігетіз — бывшихъ въ концѣ поѣзда.—Наезіі іп еіз роепіз — 

подвергся тому наказанію. 

в. Обстоятельства послѣ убійства Елодія (§§ 57 — 71). 

а. Почему Милонъ отпустилъ своихъ рабовъ на волю (§§ 57—58). 

57 зсШсеі иронически вводитъ мысль, противоположную дѣйствитель¬ 

ности. — пе іпйісагеіит = ихъ показаній; передъ пе... поп роввепі; по- 

русски повторить: «боялся». — йоіогет = мученія. — Оссійегііпе, всіі. 
Мііо. — ОсеШіі. Это единственное мѣсто, гдѣ Циц. прямо привнаетъ, 

что Милонъ убилъ Елодія, тогда какъ онъ все время настаиваетъ, что 
Елодій былъ убитъ рабами Милона. — ШМІ ай іогісгет (всіі. Ъое 
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ЦИЦЕРОНЪ. РЪЧЬ ЗА МИЛОНА. 58—69 

регкіпеі) по смыслу = «но къ чему же тогда пытка?». — $асІі диаезііо 

еві9 іигів (всіі. циаезііф еаі) = о фактѣ преступленія допрашиваютъ..., 

юридическій же (правовой) вопросъ рѣшается. 

<}иой іп спила диаегепйит еві = то, что должно разслѣдовать 

на судѣ. — Мапи сиг тівегіі, ві Ы роЫив диаегів, диат сиг и 
т. д.=2если ты спрашиваешь о томъ, почему..., а не о томъ, почему. — 

рагит атрііз афресеНі ргаетШ = мало наградилъ. — певсів герге- 

Ьепйеге — не умѣешь выставить въ дурномъ свѣтѣ. 

Ыс = присутствующій здѣсь. — ійет: упомянутый выше въ § 44. — 58 

диі отпіа ветрег сопёіапіег еЬ $огШег (подрав. сіісіі;) по смыслу = 

съ обычною своею твердостью и неустрашимостью. — йотіпі сариі — 

Лотіпшп. —ѵіѵіі = остался въ живыхъ. — Шві — диатциат соггес- 

Ііѵит. — Ш диМет, т. е. даже спасеніе. — поп... тепіет оси- 

Іовдие ваііаѵіі — не далъ насладиться въ душѣ... видомъ. — сопзегѵа- 

іогев •.. иііогев.. • йе^епвогев передать глаголами; послѣднее «отра¬ 

жать».— всеіегіа: всеіив здѣсь «преступное покушеніе», — іп — среди.— 

диод, тіпив тоіевіе {егаі = что ею болѣе утѣшало бы. — Послѣ диат 
по-русски прибавить: сознаніе, что ... — ві диіЛ е и р Ь е т і 8 т и в; пе¬ 

ревести: какое-нибудь несчастіе. Циц. намекаетъ на возможность изгнанія, 

сопряженнаго съ лишеніемъ гражданскихъ правъ. Совокупность гра¬ 

жданскихъ правъ означалась словомъ сариі;; къ правамъ относились: 1) 

віаШв ІіЪегѣаѣів (право свободы), 2) віаЪиз сіѵ&аіів (личныя права рим¬ 

скихъ гражданъ) и 3) віаіив іатіііае (семейныя права). Ограниченіе или 
лишеніе этихъ правъ называлось сарШв сіетіпиііо и имѣло три степени: 

1) сіетіпиіііо тахіта (лишеніе свободы и всѣхъ правъ), 3) Детіпиіііо тесііа 
(лишеніе гражданскихъ правъ) и 3) сіетішііло тіпіта (лишеніе семейныхъ 
правъ, напр., права усыновленія). Изгнаніе является сіетіішііо тесііа. 

р. Почему пытка рабовъ Клодія не имѣетъ значенія? (§§ 59—60). 

диаевііопев = допросы. Такъ какъ рабы Милона получили уже воль- 59 

ную, то пыткѣ подвергнуты были только рабы Клодія, которые, по на¬ 

ущенію Аппія Клавдія, племянника убитаго Публія, могли дать показанія 
во вредъ Милону. Вотъ почему дальше Цицеронъ и старается возбу¬ 

дить въ судьяхъ недовѣріе къ ихъ показаніямъ. — игдепі по смыслу = 

говорятъ противъ... — іп аігіо ІАЪегіаШ. Аі;гіит ЬіЬегіаПв нахо¬ 

дился, вѣроятно, къ сѣверу отъ форума; здѣсь производились уголовные 
допросы и пытки, заключались заложники, помѣщался архивъ; эдѣсь же 
выставлялись таблицы законовъ для всеобщаго свѣдѣнія. — пипс = пипс 
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60-61 ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ. 

детищ: только теперь, т. е. спустя почти 100 дней послѣ убійства 
Клодія. — ОиіЪивггаш йе вегѵіа, подрав, «сняли показанія». — Мода* 

вопросъ удивленія: и ты еще спрашиваешь? — ровіиіаѵіі... ргойиаМ. 

Требовалъ рабовъ къ допросу обвинитель, а представлялъ въ судъ — 

обвиняемый; здѣсь же и то и другое принялъ на себя обвинитель. — 

АЬ Арріо = е дото Арріі. — фиШ роіеві аді веѵегіив? == можно ли 

поступать строже ? — Ме зегѵіз пиііа Іеде диаевііо е&Ъ іп йотіпит 

піві — съ рабовъ по закону могутъ сниматься показанія въ дѣлѣ ихъ госпо¬ 

дина только... — иі /иіі = что было примѣнено. — Лео* зависитъ отъ 
ргохіте. — ай ірво» намекъ на вторженіе Клодія въ святилище Вопае 
Беае: см. Введ.І Б 2. — ѵюп ,дціп=поп диод поп.— іпйідпит = унизи¬ 

тельнымъ. Смыслъ этого мѣста: Если уже нельзя рабамъ давать показанія въ 
дѣлѣ своего господина, хотя показанія такихъ рабовъ могутъ помочь рас¬ 

крытію истины, то подавно не должно допускать показаній рабовъ про¬ 

тивной стороны, такъ какъ ихъ показанія и истины не могутъ раскрыть. 

Аде ѵего... (дополнитьуідеатив) = ну, такъ посмотримте. — диае 

егаі аиі диаіі* диаевііо = какъ шелъ допросъ, въ чемъ онъ заключался. 

— Ней* = эй! — Ми/Іо имя вымышленное; на что указываетъ ѵегЪі 
сапва (= скажемъ, напримѣръ). — саѵе *і* (= ві ѵіз) шепНагів — 

смотри, не лгать!—„ТГесііи: гСегіа стихъ. „УиМа* /есііи: <8регаи* 

НЬегіазъ. Смыслъ: если рабъ скажетъ «да», то его несомнѣнно распнутъ, 

а если отвѣтитъ «дѣтъ», то можетъ надѣяться на свободу. — сегНыве 

сегіиа «достовѣрный». — іп агса* сопісіипІиг = подвергаются одиноч¬ 

ному заключенію. —репе» — во власти.—іпіедгіи* = безпристрастнѣе.— 

Смыслъ: между тѣмъ какъ обыкновенно рабовъ берутъ немедленно по 
совершеніи преступленія, чтобы устранить вліяніе на нихъ ихъ госпо¬ 

дина, и притомъ еще отдѣляютъ другъ отъ друга, въ данномъ случаѣ 
они не только не были тотчасъ же взяты, но даже оставались во власти 
своего господина. 

у. Поведеніе Милона тотчасъ послѣ убійства (§§ 61—63). 

сит сопсеввіѵиш. — іоі іат вм. обычнаго іоі еЪ іат. — агди- 

тепШ відпівдие: аг^итепіа «доказательства», зі^па «улики». — Іисеаі 

= ясно. — рига тепіе аідие іпіедга — съ безукоризненно чистымъ 

сердцемъ. — пиЛо зсеіеге ітЬиіит = вовсе не причастный къ престу¬ 

пленію. — пиЫо теіи регЬеггііит = свободный отъ всякаго страха — 

пиііа сопвсіепііа ехапітаіит = со спокойною совѣстью; сопзсіепііа 
«сознаніе вины», «угрызеніе совѣсти». — агйепіе сигіа = во время...— 
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ЦИЦЕРОНЪ. РЪЧЬ ЗА МИЛОНА. 62-64 

ее соттіеіі=рѣшился предстать. — риЬНсів ргаееМШ еі агтів — 

передъ вооруженными силами государства. — еіив роіевіаіі = еі ѵіго 
роіепіі, т. е. Ротреіо. — агта = военныя силы. — соп^Шегеі: сопМеге 
аіісиі геі «быть увѣреннымъ въ правотѣ чего-л.ъ.—ргаевегНт аийіеѣіі 

и т. д. передать причиннымъ предлож.; въ этихъ словахъ заключается 
иронія надъ осторожностью и подозрительностью Помпея. — іп иЬгат- 

дие рагіет = въ двухъ чотношеніяхъ. — диі піНИ соттізегіпі = нет- 

поение. — диі рессагіпі = виновные, 

віпе гаііопе сегіа=безъ основательной причины.—$асІі гаЫопет 62 

=законность поступка, такъ какъ онъ вызывался необходимостью само- 
ващиты.— гесепіі: гесепв «только что полученный».— вегтопев еі орі- 

піопев ѵотероѵ яро'гброѵ. 

&іѵе /есіввеі.ш. віѵе ѵоіиівзеі: сопі. потому, что мысль влагается 63 

въ уста лидъ говорившихъ. — рпіто ігаіо ас регсііо = подъ вліяніемъ 

гнѣва и горячности. — Ший /есіввеі, иі іпсисійагеі описаніе простого 
Ігпсі4а8веі;. — сагегеі = могъ перенести удаленіе. — поп йиЫіаіигит 

диіп вм. неопр. накл., обычнаго послѣ поп ДпЪіІо въ значеніи «не ко¬ 

лебаться». — сеОегеі беэъ дополненія въ смыслѣ оЪігеі. — каес, т. е. 

Римъ и все государство. — ІодиеЬапіиг съ вин. п. = толковали о...— 

рогіепіа: рогіепіит эдѣсь «нввергъ». — егитреі, всіі. ех игЪе. — 

Міѳегов (всіі. евве) асе. с. іп? въ восклицаніяхъ. — іп дыіЪиз = такъ 

какъ по отношенію къ нимъ.—Ша=тѣ предположенія.—{аіва іиегипі 

= оказались ложными. — ѵега ехвШіввепі = оправдались бы. — копевіе 

ѵегедие = честнымъ и законнымъ путемъ. 

6. Дальнѣйшее поведеніе Милона (§§ 64— 66). 

диае: по-русски прибавить сущ. «клевету». — сопвсіепііа аЪІ. 64 

саивае по смыслу = ві зіѣі сопвсіпв еввеі. — вивИпиіі? ітто ѵего и 
т. д. соггесііо: ораторъ беретъ навадъ сказанное слово, чтобы замѣ¬ 

нить его другимъ, болѣе точнымъ: что я говорю: «выдержалъ»/ онъ... — 

сопіешрвіі— отнесся съ презрѣніемъ, —диае: ср. выше чиае.—тпазсіто 

апіто—ві шахішо апішо еввеі,—/*гепогит=конской сбруи.—ѵісит... 

апдірогіит: уісив «улица», ап&ірогіпв «переулокъ». — поп относится 
къ сопйисіа еввеЬ. — Мііопі = дм Милона. — агта йеѵесіа.. • Оопъиз 

ге/егіа... ріепа отпіа легкій анаколуѳъ: пот. с. іп?. послѣ преды¬ 

дущаго асе. с. іп?, въ зависимости отъ АісеЪапІ. — іп ѵШат, Осгіси~ 

Іапат: это помѣстье Милона находилось въ Умбріи, по близости г. Осгі- 
счіот (н. Огриколи).— ТіЪегі аЫ. Ііпеае: по Тибру. — йотив іп сііѵо 
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СаріШіпо не тотъ, на который напалъ 12 ноября 57 г. Клодій и кото¬ 

рый находился наГермалѣ, сѣв.-8ап. части Палатинскаго холма. —отпіа, 

8СІІ. Іоса. — таШоІогит: къ концу каждой такой аажигательной стрѣлы 

прикрѣплялась наполненная горючими веществами рѣшетка; стрѣлы эти 

бросались руками. — Наес: ср. выше ^иае. — диаезііа кратко вм. «было 

признано ложнымъ только послѣ произведеннаго слѣдствія». 

65 іпсгЫіЫІет = изумительную. — рора: этимъ именемъ назывались 

низшіе служители при жертвоприношеніяхъ. Ихъ обязанностью было 

приготовлять все необходимое для жертвоприношенія и умерщвлять 

жертвенныхъ животныхъ. Такіе служители и ихъ помощники, пользуясь 

остатками отъ жертвоприношеній, открывали иногда харчевни для про¬ 

стонародья. Циц. придаетъ здѣсь слову рора оскорбительное значеніе; 

можно перевести «корчмарь». — вегѵов и т.- д.: асе. с. іпС. зависитъ 

отъ понятія йісепв, заключающагося въ ашПепіив Іиіі; по-русски при¬ 

бавить: который показомъ. — сопіигавве, всіі. ее. — ее; Ілсіпішп. — іп 

Ногіов. НогЬі Ротреі были расположены къ сѣверу отъ Квиринада, 

на шопе Ріпсіиз {соШв Іюгіогиш). — агееввог — меня призываютъ. Въ 

обычаѣ римлянъ было созывать семейные совѣты для рѣшенія важныхъ 

дѣлъ, касающихся кого-либо изъ членовъ рода. Здѣсь рѣчь идетъ о совѣтѣ 

друзей. — Ое — по. — йе/егі: Ротреіив. — сгейі = тому, что придаютъ 

вѣру. — соп^еввіопет вегѵогиш, такъ какъ показанія рабовъ противъ 

ихъ господина не допускались. — аси рипсіит — булавочнымъ уколола. 

— рго... ргоЬагі = принимаютъ за... 

66 отпіа, т. е. всякія городскія сплетни. — Орридпаіа: шайкою 

Милона. — сеІеЬгі Іосо=:въ многолюдной маетности, именно на ѵіа 8асга, 

гдѣ жилъ Цезарь, въ качествѣ ропіііех тахіпшв. — ЫтШит — въ тру¬ 

сости. — вепаіог: Р. СогпШсшв. — іп вапсііввіто іетріо: іп Іетріо 

іоуів СаріЬоІіпі. — іійет поп ?асіеЪаі = не внушала довѣрія. — иі 

Іодиегеіиг зависитъ отъ пшіаѵіі и есть предлож. слѣдствія; поэтому 

дальше ео іасепіе, а не ее іасепіе. 

е. Отношенія Милона къ Помпею (§§ 67—71). 

67 {аЛва аіфье іпвШіове ЦсЬа~ «ложь и злонамѣренный вымыселъ». 

— сит іатеп «между тѣмъ какъ», и однако.—ві теЬиііиг еііат пипе 

Мііопі, поп іат Нос Сіойіапит егітеп Іітетив и т. д. Смыслъ 

хотя теперь доказано, что всѣ распускавшіеся про Милона слухи были 

основаны на вымыслѣ его враговъ, тѣмъ не менѣе Помпей счелъ необхо¬ 

димымъ, въ виду этихъ слуховъ, принять чрезвычайныя мѣры предосто- 
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рожности, и вотъ эти-то чрезвычайныя мѣры и заставляютъ друзей 
Милона опасаться за его участь, такъ какъ отношеніе къ нему Помпея, 

сказавшееся въ этихъ мѣрахъ, можетъ оказать извѣстное давленіе на 
судей; самое же обвиненіе Мйлона въ убійствѣ Клодія уже не внушаетъ 
опасенія его друэьямъ, такъ какъ невиновность Милона въ этомъ дѣлѣ 
уже доказана. — іиав.. • іиав, Іиав (гереііЪіо): по-русски это усиленіе 
мысли можно передать: твоихъ, именно твоихъ и только твоихъ. — 

еосаийіге: «ясно слышать»; Помпей находился около аегагіит, вдали 
отъ ораторской каѳедры. — пе/агіе содііаге -- питаетъ преступные 

замыслы. — ІШІіае йіІесШв = наборъ, произведенный по Италіи. — 

сопдиітіогев коммиссары, производившіе наборъ солдатъ.—агта (вдѣсь 
въ значеніи «вооруженныя силы») дальше поясняется словами соЬогіев, 

ехсаЬіае, ѵі&іііае, сіеіесіа іиѵепііив. — СарііоНпае поставленныя въ Еапи- 

толіи.—тадпа сегіе...: здѣсь начинается аподосисъ условнаго періода. 

— еі... поп, а не пес потому, что отрицаніе относится только къ ппіив. 

аедгав еі ІаЪапіев метафора, заимствованная изъ медицины; та 68 

же метафора продолжается въ глаголахъ вапагев еі сопйгтагев, при 
чемъ дополненіе агагіз заставляетъ думать объ операціи, которой дол¬ 

женъ быть подвергнутъ больной государственный организмъ. — Іосин г= 

возможность: намекъ на то, что Помпей отказалъ Милону въ личной 
аудіенціи. — рго = ради. — ревіе ~ извергомъ. — ігіЪипаіит винт ай 

наіиіет теат сопвіііів іиів диЬегпаіит: въ трибунатъ Милона въ 
Ы г. Помпей поддерживалъ его въ его стремленіи воввратить Цицерона 
изъ ссылки не только своими совѣтами, но и вооруженными силами; 

ор. Бвед. IБ 7. — диде ІіЫ сагіввіта /иіввеі, а не еззеі, съ легкимъ 
упрекомъ по адресу Помпея. — іп регісиіо саріШ = въ уголовномъ 

процессѣ; см. § 40. — врегавве, зсіі. ее; врегаге вдѣсь въ значеніи «быть 
увѣрену». — пиііо иі тойо = иі ппііо тойо. — пе — по истинѣ. — івіе 

обозначаетъ здѣсь Милона, хотя обыкновенно употребляется по отношенію 
къ противнику. — і>8 диі ііа паШв еві еі ііа сопвиеѵіі = такимъ онъ 

родился и такъ привыкъ и поступать, т. е. жертвовать собою для отече¬ 

ства. — Мадпе: впервые этотъ титулъ былъ данъ Помпею Суллою за 
побѣду, одержанную имъ надъ приверженцами Марія въ 80 г. до Р. X.— 

апіевіагеіиг. Милонъ призываетъ Помпея въ свидѣтели того, что онъ 
оставляетъ Римъ беввинно, единственно только ивъ желанія положить 
конецъ смутамъ. 

Ѵійе и т. д. Указывая на измѣнчивость и непрочность всѣхъ че- 69 
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ловѣческихъ отношеній, Циц. убѣждаетъ Помпея не жертвовать Мило¬ 

номъ. Мало ди, говоритъ онъ, чтб можетъ случиться въ живни, какія 
потрясенія всѣхъ основъ государства могутъ еще произойти, при кото¬ 

рыхъ Помпей можетъ лишиться всѣхъ своихъ теперешнихъ друзей, — и 
вотъ тогда-то пожалѣетъ онъ, но уже слишкомъ поздно, о такомъ дѣй¬ 

ствительно преданномъ ему человѣкѣ, какъ Милонъ. — ѵііае гаііо = 

Житейскія отношенія. — ѵагіа, соттиіаЫШ, ѵада, ѵоІиЫНз = не¬ 

постоянны, измѣнчивы, непрочно и преходяще.— диат ай Іемрыв аріае 

ѳітиіаііопез = какъ искусно притворяются люди друзьями до поры до 

времени. — диапіае іп регісиііз /идае ргоооітогит: ивъ ргохішогпш 
сдѣлать подлежащее, а изъ іи&ае сказуемое. — заіиіагііуиз по смыслу 
= ЙогепШшв. — тоіи соттипШт Іетрогит — при потрясеніи 

общественныхъ основъ, эвфемистически вм. «въ случаѣ междоусобной 
войны», которая дѣйствительно началась черевъ три года (въ 49 г.).— 

ехрегЫ = по опыту. — розі Нотіпез паШ — ровЬ Ьотіпит тетогіат. 

70 Оиатдиат соггесііѵит. — іигів риЫісі... тогіѳ таАогит: 

первое «государственное право», второе «обычное право».— геі риЬІісае 

= въ управленіи государствомъ. — дио ѵегзісиіо = а этой формулой. — 

ехегсііи... йііесіи йаіо ~ получивъ командованіе войскомъ и право произ¬ 

водить наборъ. — еосвресіаіигит /йівяв сталъ бы дожидаться. — іп 

сопёіШз ѵіпйісапйіз вм. условн. пред лож.: если бы ему вздумалось 

покарать замыслы. — іоііегеі — намѣренъ былъ уничтожить, какъ о томъ 
говорили его враги. — ізіа: эти обвиненія. — орогіегеі... ЫсегеЪ кратко 
вм. ві поп орогіегеЪ, аѣ сегіе Исегеѣ. 

71 0,иой ѵего = а что. — вио іиге = въ силу предоставленныхъ ему 

полномочій. — сопіга = въ противоположность. 

Б. Ехіга саиват. 

а. Клодій заслуживалъ смерти (§§ 72—79): 

а. вслѣдствіе прежней своей живни (§§ 72—75). 

72 йе тогіе зепЫаІіз..• = относитесь къ... — Г>е диа, т. е. <1е тогіе: 
по дѣлу объ убійствѣ Елодія. — йіЬиеѵе =разбить {обвиненіе)'. — ас теп- 

игі діогіозе хвастливо клевеща на себя. — 8р. Маеііит: см. прим, къ 
АЬаІа 8егуШив, § 8.—аппопа Іеѵапйа = пониженіемъ цѣны на хлѣбъ.— 

пітів атріесіі = слишкомъ усердно ухаживаетъ за... — соЫедае 

тадШгаіит аЪгодаѵіі — добился смѣщенія своего товарища, именно 
народнаго трибуна М. Октавія эато, что тотъ возсталъ противъ предло- 
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женнаго Гракхомъ закона о новомъ пере)дѣлѣ полей, —рег аейШопет 

«путемъ вовмущенія (черни)», такъ какъ по вакону (Іех васгаіа) народ¬ 

ные трибуны считались неприкосновенными и несмѣняемыми. — пе/ап- 

йит айиИегіит, ( = іпсевіпт) = богомерзкое святотатство. — іп 

риІѵіпагіЬив запсіівзітів: во время лектистерній для боговъ приго¬ 

товлялось ложе съ подушками, на которыхъ помѣщались изображенія 
божествъ. Объ упоминаемомъ здѣсь фактѣ см. Введ. I В 2. — сотрі'е- 

Ьепйегипі = уличит. Клодія поймали на мѣстѣ преступленія мать и 
сестра Цезаря, бывшаго тогда верховнымъ жрецомъ. — воііетпев 73 

геіідіопев—религіозныя торжества. — ааере — не разъ. — сіѵет: Циц. 

говоритъ здѣсь о себѣ; извѣстно, что послѣ раскрытія имъ ваговора 
Катилины ему поднесли титулъ: раіег раігіае. — зегѵоггит агтів — съ 

помощью вооруженныхъ рабовъ. — ехіегтіпаѵіі, ѳсіі. ех пгЪе. — йейіі 

аЛетіі ааупсіеіоп для усиленія эффекта. По его проискамъ Брогитаръ 
получилъ царскій титулъ, а Птолемей, царь кипрскій, потерялъ свое 
царство: ср. Введ. I Б 4. — диіЬизсит ѵоіиіі намекъ на Л. Пиэона и 
А. Габинія, которымъ вопреки Іех Зетргопіа были назначены провинціи 
уже послѣ ихъ выбора въ консулы. — віпдиіагі ѵігіиіе еі діогіа 

сіѵет: Ротреіит. — ѵі еі агтів — силою оружія. — сотриЫі йотит: 

см. § 18. — аейет КутрНагит. Этотъ храмъ сгорѣлъ во время смутъ, 

предшествовавшихъ изгнанію Цицерона. Въ немъ хранились цензорскіе 
списки. Въ поджогѣ храма Циц. обвиняетъ Клодія и его партію потому, 

что для нихъ было выгодно уничтожить офиціальные документы, на 
основаніи которыхъ граждане допускались къ голосованію. — тетогіат 
риЫіеат гвсепвіопів іаЬиШ риЫісів ітргевват = офиціальные 

документы съ записью ценза гражданъ. 

сіѵііе Іи8 «гражданское право». — саіитпіа Ііііит = саішппіа еі 74 

ШіЪпз: каверзами и сутяжничествомъ. — ѵіпйісИв посягательствами. 

Уже въ законахъ ХП таблицъ встрѣчаются пункты, касающіеся веденія 
процессовъ изъ-за поземельной собственности. Когда римскія владѣнія 
были еще не велики и у претора дѣла было немного, тогда истецъ (ре- 
іііог) и отвѣтчикъ (а дио реШпг) приходили къ претору и вмѣстѣ съ нимъ 
отправлялись на спорное поле. Тамъ истецъ бралъ палочку (ѵіпйісіа) и, 

дотронувшись ею до земли, произносилъ: Ьос йпкішп ех іиге (ішгШит тент 
езве аіо. Этотъ актъ назывался ѵішіісаііо. Впослѣдствіи уже къ претору 
стали приносить глыбу земли съ спорнаго поля и продѣлывать тотъ же 
обрядъ въ городѣ. — васгатепіів = притязаніями. Такъ называлась 
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другая форма гражданскаго судопроизводства; въ этомъ случаѣ тяжу¬ 

щіяся стороны обезпечивали свой искъ опредѣленной денежной суммой, 
которая въ случаѣ проигрыша поступала въ кавну.— еааЛпгіа^ еосегсііи, 

8І&ПІ8 іп/егетііа сказано въ противоположность обычнымъ формамъ 
гражданскаго судопроизводства; свободн. перев.: силою оружія и насту- 

пателъными дѣгютвіями.— агтів савігіщие = военной (открытой) сгиюй. 

— Оесетресіів съ десятифутовыми саженями, т.е. съ фальшивою мѣрою. 

— іп Іаси РгШо: въ Этруріи. — таіегіет строевой матеріалъ. — іп 

аііепо, ѳсіі. воіо. 

75 Риг?апіо, Т. Фурфаній Постумъ, другъ Цицерона, въ 46 г. въ 
8ваніи проконсула управлялъ Сициліей. — вЫ аивит евве анаколуѳъ, 

вызванный предыдущей вставкой.— тогШит ее Иіаіигит, чтобы на¬ 

влечь на Фурфанія подозрѣніе, что это трупъ убитаго имъ человѣка; 

тоПишп здѣсь причастіе въ смыслѣ сущ. «трупъ». — диа = сиіив геі.— 
соп/ІадгапОит: нравственно. — Арріит. Арріив Сіашішв РиІсЬег, 

старшій братъ Клодія, консулъ 54 г., умеръ на Эвбеѣ невадолго до 
битвы при Фарсалѣ.—тіМ, т. е. съ Цицерономъ.—йеіесіі —отстранилъ. 

— ѵевііЪиІит = дворъ дома. — вогогіз: вторая сестра Клодія, жена 
Кв. Метелла Целера. — Іітіпе рагв рго іоіо вм. іапиа. 

р. вслѣдствіе угрожавшей отъ него опасности для государства 
(§§ 76 -79). 

76 Наес ~ эти поступки. — іат = еще. — іп Іопдіпдиоа> іп рго~ 

ріпдиову т. е. на жившихъ далеко, какъ, напр., Птолемей, у котораго 
былъ отнятъ Кипръ, и на жителей Рима. — іп виоа—на родныхъ. — 

певсіо дио тойо по смыслу почти = къ прискорбію. — оЬйитегаі еі 

регсаМиегаі, подобно рукамъ человѣка, которыя грубѣютъ и дѣлаются 
нечувствительными отъ продолжительной грубой работы. — паи — отъ 

привычки.—сіѵііаііа іпсгеШЫШ раЫепЫа = сіѵез іпсгеііЪіІі раНепІіа. 
— аЛегапі іат еі ітрепйеЬапі ѵогедоѵ ж^отедоѵ.— роіиіваеііз 

сопі. ріивдир?. потому, что подраз. 8і &с!а еввепі. — Ііпрегіипг, именно 
власть претора, которой Клодій добивался на 52 г. — Въ аподосисѣ 
этого условнаго періода замѣчается анаколуѳъ, вызванный фигурами 
ргаеІегШо (отіМо восіов пт. д.) и соггесііо (ресишав сіісо?). При 
правильномъ построеніи рѣчи, аподосисъ могъ бы имѣть слѣд. форму: 

поп воіпш іп ѵевѣгав роввеввіопев ве Ішті8і88е1, ве(і пе а ІіЪегіз диМет... 

соЫЬиі88еі. — іеігагскаа: такъ назывались властители V* части страны, 

напр., Ѳессаліи, Палестины. Римъ даровалъ иногда этотъ титулъ неэна- 
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читальнымъ князьямъ М. Азіи. — те ІНиа Рійіив краткое выраженіе 

вм. йа те Біив ЕШіив іиѵеѣ; Бінз ЕМіив — богъ вѣрности и союзовъ, 

именемъ котораго клялись въ доказательство нерушимости даннаго обѣ¬ 

щанія. — диае іепепіиг «что можно осявать», т. е. чЫо несомнѣнно. 

іепепз = держа въ рукахъ. — Т. Аппіив: Мііо. — айевіе, всіі. апітів. 77 

— /игогев = безумныя выходки. — а сегѵісіЬив рагв рго Іоіо, вм. 

а ѵоЪіз. — ипит относится къ те. — еваеі ѵего іітепйит: ѵего при¬ 

даетъ здѣсь ироническій оттѣнокъ, какъ обыкновенно пітігшп, всШееІ, 

сгейо.— ій іеггеі — къ этому отнеслись бы (граждане).—рориЫ Котапі 

даийіа «радостныя событія въ жизни римскаго народа». — ѵійіі — былъ 

свидѣтелемъ, пережилъ. — диагит = вей еагит. 

Мапйаіе тетогіае — запомните. — Іюс указываетъ на слѣдующее. 78 

— іп ге риЫіса = въ жизни государства. — Ьопа — «счастливыя собы¬ 

тія». — іп еів ѳіпдиііз = при каждомъ изъ нихъ въ отдѣльности. — іп 

врет таяАтат еі ѵегівѳітат витив аййисіі = я питаю твердую 

и вполнѣ основательную надежду. — Іюс ір&о витто ѵіго сопвиіе: Цид. 

указываетъ на Помпея. — сирійііаііЬив ігасіів = послѣ укрощенія 

страстей. — ІедіЬив еі іийісіів ёѵ діа бѵоіѵ. 

ойіо іпітісіііагит (&еп. впѣі.): ойішп іпітісіііагит «ненависть, 

основанная на личной враждѣ». — ІІЬепііив, диат ѵегіив = болѣе 

страстно, чѣмъ справедливо. — еѵотеге вдѣсь въ переносномъ значеніи 

«наговаривать»; перевести: извергаю эти обвиненія. —в&, когда за нимъ 

слѣдуетъ іатеп, = еі8і. — ргаесіриит евве йеЪеЬаі, всіі. ойіит теит. 

— иі іп соттипі ойіо раепе аедиаіііег ѵетзагеіиг ойіит теит: 

аедиаіііег ѵегвагі «быть равносильнымъ». Свободн. перев.: что моя не¬ 

нависть къ нему едва ли сильнѣе всеобщей ненависти. — всеІеНв — 

«преступности». — еооШІ «губительныхъ наклонностей». 

Оиіп аіс аііепйііе — но лучше взгляните на дѣло вотъ съ какой 79 

точки зрѣнія; диіп здѣсь = роііив (соггесйо). — Ріпдііе апітів — 

представьте себѣ мысленно. — содііаНопев эдѣсь «воображеніе». — еі, 

диае ѵоіипі, ѳіс іпіиепіиг (со^Шопев повігае), иі еа сегпітив, 

диае ѵійепЛив. Смыслъ: при живости нашего воображенія, мысленно 

мы можемъ себѣ представить все, что угодно, и долго и внимательно 

смотрѣть (іпіиегі) на то, что представимъ себѣ, подобно тому какъ гла¬ 

вами мы разсматриваемъ (сегпеге) предметы, представляющіеся нашему 
взору (ѵійеге). — ітадіпет Ниіив сопйісіопів теае собств. «изобра¬ 

женіе (какъ нѣчто конкретное) слѣдующаго моего условія», т. е. такую 
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картину, но подъ слѣдующимъ условіемъ. — і€а ві «въ томъ случаѣ если», 

т. е. подъ тѣмъ условіемъ, чтобы. — ві роввіт и т. д. Въ этомъ услов¬ 

номъ періодѣ совсѣмъ нѣтъ аподосиса, который замѣняется умолчаніемъ 
(іапоаиол^ос$), вызваннымъ якобы тѣмъ внезапнымъ ужасомъ, который 
Циц. прочелъ на всѣхъ лицахъ при одномъ упоминаніи о возможности 
снова увидѣть въ своей средѣ Клодія. Смыслъ опущеннаго аподосиса: 

«развѣ вы не отвергли бы съ ужасомъ такое мое предложеніе?». — 

геѵіхегіі отъ геѵіѵівсеге. — диіа ѵиІШ еяМтиівІів = отчего же на 

лицахъ вашихъ выразился ужасъ? — іпаЫ содііаііопе регсиввіі: по- 

русски изъ іпапі сс^ііаііопе («представленіе [мысль] о призракѣ») сдѣлать 
подлежащее, а изъ подлеж. — опредѣленіе къ нему. — еа роіиегіі = 

пользовался такимъ значеніемъ.— диаееЫопет $егге = Іе&ет сіе чпае- 

вііопе Іегге. — иігит (мѣстоим.), т. е. предпочелъ ли бы онъ мстить за 
смерть Клодія, какъ онъ это въ дѣйствительности сдѣлалъ, или выввать 
изъ преисподней Клодія. — вейеЫв, именно въ судѣ. — диі ві = і1е ^ио, 

ві ів. — Ходе еайет, т. е. на основаніи того же вакона, по которому 
назначенъ судъ. 

б. Но не намѣренію Милона, а волѣ боговъ и счастію своему 
обяванъ Римъ тѣмъ, что избавился отъ Клодія (§§ 80—91). 

80 Сггаесі Нотіпев греки. — АіЛепів: въ Аѳинахъ Диц. могъ видѣть 
статуи Гармодія и Аристогитона. — аШв іп игЫЬив: въ Ѳивахъ, нанр., 

была воздвигнута статуя Пелопида, низвергшаго въ 879 г. олигархію, 

въ Сикіонѣ — Арата, изгнавшаго ивъ Сикіона тирана Никокла. — гея 

іііѵіпа» религіозные обряды. — сапЬле = гимны. — сагтЛпа — пѣсни. — 
рі'оре ай ііптогіаШаЫё еі геЫдіопет еі тетогіат сопвесгапіиг: 

при геіі^іо сущ. ітшогіаіііав значитъ «безсмертныя существа», при 
тетогіа — «вѣчность». Свободн. перев.: ихъ обоготворяютъ почти какъ 

безсмертныхъ боговъ и память йогъ навѣки свято чтится. 

81 ій поп педаі, т. е. того, что онъ убилъ Клодія изъ чувства само¬ 

защиты. — иі ідповсаіиг = ѵепіат. — Ій /аіегі, т. е. въ томъ, что онъ 
убилъ Клодія въ интересахъ гражданъ. — Іаийів дел. оЪі.; Іапв «за¬ 

слуга». — Передъ сит ргаевегЫт въ переводѣ прибавить: «онъ не 
замедлилъ бы сознаться».—іп еа соп/еввіопе — дѣ.шя такое признаніе. 

—ѵоЫв поп ргоЬагеІиг = не заслуживалъ бы вашего одобренія. — диі — 

ЯШ> тосіо. — ві тіпив дгаіа сееійіввеі = ві ^гаіа поп Аивиеі. — пат. 

Смыслъ: я могу говоритъ о неблагодарности согражданъ, ибо... 
82 <}иатдиат и т. д. Связь мыслей: впрочемъ (такъ какъ такая не- 
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благодарность часто встрѣчается), мы держались всегда того мнѣнія... 

— отпев, т. е. Агала, Наэика, Опимій, Марій (см. § 8), самъ Цицеронъ 

и, наконецъ, Милонъ. — повЬгат риіагетив = считали своимъ удѣломъ. 

— сит іапіит аивив еввет за то, что я рѣшился на такой смѣлый 

тагъ. — Ц диод, сопаЬаг перевести сущ-мъ. — РгоровИа іпѵідіа и 
т. д. = несмотря на угрожающую... — гет риЫісат — государственные 
интересы. — пе вирріісіів диМет тоѵегі, иі /огШег /есівве рае- 

пііеаі = даже изъ страха передъ казнью не раскаиваться. — іогіНег 

/есівве перевести сущ. 

иіегеіиг еайет соп/еввіопе = могъ бы сознаться такъ же, какъ... 83 

— пііегеіиг — находилъ бы опору. — Киіив Ьепе/ісН, т. е. 8а смерть 

Елодія.—діѵіпит по смыслу относится и къ ѵіт. — саеіі відпогит- 

дие = небесныхъ свѣтилъ. — ѵісіввііидіпев гегит аідие огйіпев — 

«весь міровой порядокъ». — диет поп тоѵепі по смыслу — для кото¬ 

раго ничто. 

педие іп Нів согрогіЬив... іпеві, поп іпеві, іп Нос іапіо па- 84 

іигае тори: заключающееся въ пеане отрицаніе распространяется на 

оба предложенія, что по-русски можетъ быть выражено слѣд. образомъ: 

«нельзя сказать, чтобы въ нашемъ тѣлѣ было..., а въ... не было»; для 

перевода подчинить первое предложеніе второму, отнеся педие только 

ко второму, какъ если бы было: педие, ві іп Ыв согрогіЪив... іпеві, поп 

іпеві и т. д., причемъ педие... поп = и подавно (Іііоіев). — іп Нів 

согрогіЬив аідие іп Нас ітЬесШііаіе — нашему бренному тѣлу: %ѵ 

4іа дѵоіѵ. — іпеві — присуща. — диіййат, диод ѵідеаі еі вепЫаі = 

живое самосознаніе. — іп Кос іапіо паіигае іат ргаесіаго тоіи = 

«въ этой удивительной жиэни всей вселенной». — піві /огіе поп 

риіапі, подрав, іііаш ѵіт евве. — ріапе вепЫге = точно знать. — 

/еіісііаіев аідие орев = счастье и преуспѣяніе; орев указываетъ на 

матеріальное богатство, какъ источникъ силы и могущества.—регпіоіет 

= чудовище. — иі аидегеі ѵіпсегеіигдие: грамматически оба эти гла¬ 

гола сочинены, но логически второй подчиненъ первому. Смыслъ: тепіет 

іпіесіі, иі аийегеі; дио &сіит ев*, иі ѵіпсегеіиг. 

еві относится къ регіесіа. — пе пъедіосгі диідет относится къ 85 

сига: и даже не обычною; подрав, вей віп&иіагі. — геіідіопев = святыни. 

— соттовве ее = воспрянули, содрогнулись. — іп Шо, всіі. рипіепйо. — 

Іисі заповѣдныя рощи, въ которыхъ совершались религіозные обряды. 

— ітріого аідие оЫевіог = съ мольбою призываю въ свидѣтми. — 
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оЬгиіае = поверженные, ниспровергнутые. — восіае еі аедиаіез = общіе 

и столь же древніе. — ргаесерв атепііа = внѣ себя отъ безумія. — 

виЬвігисНопит: Клодій построилъ себѣ виллу на мѣстѣ древнихъ свя¬ 
щенныхъ рощъ. — ѵевігае геіідіопев ѵідиегипі, ѵевіга ѵів ѵаЛиіІ = 

ваша святость съ силою проявилюсь, ваша мощь да.га себя почувствовать. 
— еж іио ейііо топіе: имѣется въ виду топа АІЪаппа, на которомъ 
Тарквиній Гордый построилъ храмъ Юпитеру, какъ покровителю Лація 
(Ьаііагіа). 

86 апіе ірват = предъ лицомъ самой... — ргітит Ший ѵиіпиѳ, 

именно полученную, отъ Биррія, одного ивъ гладіаторовъ Милона. — 

іийісіо Шо пе/агіо: см. § 13 и Введ. I Б 2. 

Уес ѵего поп еаЛет — и, конечно, тотъ же самый. — ваШШіЬивт 

ваіеШіев 8дѣсь въ обидномъ вначеніи «приспѣшники».—віпе ітадіпІЬивт 

см. § 33 въ концѣ. — віпе сапіи (подрав. ЪіЪіае) = безъ музыки; погре¬ 

бальное шествіе открывалось хоромъ муэыки. — Іийів: Іисіі &1айіаІогіі 
совершались передъ костромъ еще до сожженія трупа. — віпе іипеге 

безъ выноса: тѣло обыкновенно выносилось на Іесіпв іхшеЪгіа. — сеОеге: 

даже враги уступаютъ въ этомъ случаѣ дорогу.— фогтов = іта&іпеа.— 

тогіет еіив — ешп тогіиат: его трут. — іп ди о: въ куріи. — ѵііа = 

онъ при жизни. 

87 ѵійёЬаіиг, пока не былъ устраненъ Клодій. — Шит іпвиііаге = 

ею издѣвательства.—геіідіопев = святыни. — вепаіив йесгеіа: аепаШа 
йесгеітп обнимаетъ собою и вепаіпв сопвиКшп (сенатское рѣшеніе, 

получившее законную силу) и вепаѣпв апсіогіЪав (рѣшеніе сената, не 
имѣющее полной силы, напр., вслѣдствіе іпіегсеввіо народнаго трибуна). 

— рег/гедегаі = отмѣнилъ. — ресипіа ее... гейетегаі, именно въ 
процессѣ о святотатствѣ: см. Введ. I Б 2.— ѵехагаі••• вепаЬит тѣмъг 
что преслѣдовалъ Цицерона, представителя сенатской партіи; тѣмъ, чте 
назначилъ консуламъ провинціи уже послѣ ихъ выбора въ консулы; 

тѣмъ, что даровалъ царскій титулъ Брогитару. — іп ІгіЬипаіи во 
время... —отпіит огйіпит сопвепви рго ваіиіе геі риЫісае девіа 

намекъ на мѣры, принятыя Цицерономъ противъ сообщниковъ Катилины 
и какъ бы уничтоженныя Клодіемъ, добившимся ивгнанія Цицерона. — 

См. Ротреіо: см. §§ 18 и 37. — йотит теі /гаігів іпсепйегаі: см. 

Введ. I Б 8. — іпвіаЬаі, игдеЬаі = онъ продолжалъ угрожать, никому 

не давая покоя. — сареге еіив атепііат сіѵііав... поп роіегапи 

Смыслъ: Римъ, Италія... были слишкомъ малы для его беэумныхъ пре- 
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ступныхъ замысловъ. — іпсіЛеЬапіиг іат Іеде$. Это — преувеличеніе, 

потону что ѳаконы могли быть высѣчены на мѣди только послѣ ихъ 
принятія народомъ.—сиМісегепі = до.гжны были подчинить. Рѣчь идетъ 
о законахъ, по которымъ право голоса въ народныхъ собраніяхъ должно 
было быть дарбвано вольноотпущенникамъ (а не рабамъ, какъ преуве¬ 

личенно говоритъ Циц.).—Кос аппо, т. е. въ 52 г., когда онъ разсчиты¬ 

валъ быть преторомъ. 

Шит ірвит, т. е. Помпея. — поѵо гейііи іп угаііат = не- 88 

давнимъ примиреніемъ.—Леѵіпсіипъ — связаннымъ по рукамъ и по ногамъ. 

— апітов = желанія. — іп тео сави = въ постигшемъ меня несчастій. 

— игдеЪаІ = стѣснялъ его. 

Ніс = при такихъ-то обстоятельствахъ. — ѳирга: см. § 85. — 

регсШо ас /игіово = бѣшеному отщепенцу. — Ниіс: Мііопі. — Зио іиге 

= въ силу своей власти. — еввеі ѵііа: иісізсі здѣсь «накаэывать». — 

сгейо вводитъ ироническую мысль. — ргаеіогет = во время... — 

сігситвсгірвіввеі: сігсшпвсгіЪеге здѣсь «ограничивать», «сдерживать». 

— Хе сит всІеЪаі диіЛет = пе Ішп дтіісіет, сшп воІеЬаі; ѳто иронія, 

такъ какъ сенатъ и не думалъ усмирять Клодія. — іп ргіѵаіо еоОет 

Кос — когда тотъ же (Елодій) былъ частнымъ лицомъ. 
виов=преданныхъ ему.—іп ео ргаеіоге... рег диет ігіЬипит= 89 

въ его прсторство9 когда благодаря ему, во время его трибуната. — 
ѵігіиіет сопвиіагет: Циц. говоритъ 8дѣсь о своемъ консульствѣ. — 

ОрргеёвШеіу подрав.: «если бы остался въ живыхъ». 

ргаеіог — въ должности претора. — ѵего = а тѣмъ паче. — 90 

Чиі = сшп І8. — ипо еос виіз ѳаіеІШІЬив Лисе — руками одного изъ 

своихъ приспѣшниковъ, именно писца Секста Клодія. — сигіат:. Но- 

вМІіат; см. Введ. I Б 11. — Тетріит... іпЦаттагі: асе. с. іп?- 

зависитъ отъ ѵШшна. — Тетріит вапсШаНа — храмъ нравственной 

чистопіы; «храмъ» здѣсь въ такомъ же значеніи, какъ у насъ въ вы¬ 

раженіи «храмъ науки». — атрМиЛІЫв величія. — тепіів (подрав. 

роЫісае) = политической мудрости. — сопвіііі риЫісі = государ¬ 

ственнаго совѣта. —* сариі = главное зданіе. — агат воЫогит, такъ 
какъ искавшіе ващиты находили ее у алтарей; перевести «прибѣжище».— 

рогілтъ убѣжище. — /ипевіагі: курія была осквернена уже тѣмъ, что 
въ нее принесли трупъ. — ітрегііа == безсмыс.іенцой. — аЬ ипо> такъ 
какъ толпа была слѣпымъ орудіемъ въ рукахъ одного Секста Клодія. — 

Чкат еѵегіегаі: Клодій при живни не пытался разрушить курію, а 

Греч, и римск. класс. Цицеронъ. Рѣчь въ защиту Милона (Комментарій). 6 
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ниспровергалъ значеніе сената, который обыкновенно васѣдалъ въ 
куріи. 

91 ае ѵіп Лрріа диеъ'цШчг, Ьасеапі йе сигіа. Смыслъ; сѣтуютъ о 
томъ, что убійство было совершено на Аппіевой дорогѣ, и умалчиваютъ о 
пожарѣ въ куріи. — аЪ еа =; отъ него, — врігапіе = уіѵр. поп 

гееШегіі 5Р= не у стоят, — ігапдеіія вопросъ, безъ вопросит, частицы* нц 
который ожидается отрицат. отвѣтъ.—ай Савіоі'ів—дА аейет Са^ѣогіМе^^ 

саейі от какъ убиѳа.ш» — сопЫопет дІаЛШ ЯШигЪагі и т, д.:1 Введ. 

I Б 12. — йіѵіпа еі іпсгЫіЫІі относится къ Делію. 

IV. РегогаЫо (йергесаѣіо): обращеніе дъ милосердію судрй: 

1. Ради прежнихъ заслугъ Милона передъ государствомъ <§§ 92*-98). 

92 8вй* подраз. <ііхі — йе сайт =.по существу дѣла, езвігч. сатат 
«безъ прямого отношенія къ дѣлу*. <—ітріого еі еосровсо = настоя¬ 

тельно умоляю» — іп (при) повіго отпіитп: Циц. имѣетъ въ виду 'себя 
д всѣхъ друзей Милона, — пиііат Іасгітат МОопіз даже ішлезинки 
на глазахъ Милона. — віаЫІет ас поп тиіаіа/п ^ неизмѣнно ітер* 

дую. —> ЖоШе кос тіпив еі рагееге = не откажите ему вслѣдствіе 
этого въ помилованіи. — Ііаий есіо ап =пожа.іуй, — віі а<Ыиѵап<іи& 

заслуживаетъ поддержку. -г* еі іи*,* еошіісіопе аідие /огіипа, т. е. 

въ положеніи... — ірвоз по смыслу = добровольно, т- вегѵаге сиріпъив: 

жизнь и смерть раненыхъ зависѣла отъ зрителей, которые, если желали 
пощадить гладіатора, поднимали кверху большой палецъ, въ противность 
же случаѣ опускали его внизъ. — іп = по отношенію къ,,. 

93 еосапіпъапі еі іпіегітипі синонимы ддя усиленія выражаемаго ими 
понятія: убываютъ. —раігіа: Милонъ родился въ Ланувіи, но Римъ 
считаетъ своей шорой родиной. —егі€ тегііа: щеГегі <1е аіщао здѣсь 
«обходиться съ кѣмъ», -г. ігапдиіііа ге риЫіса = спокойствіемъ госу¬ 

дарства. — аі сагеЬо таіа = то, по крайней мѣрѣ, я буду далеко 

отъ... — Ьепе шогаіат — б.іагоустроенное. 

94 ІгіЬипив рІеЫв въ званіи народнаго трибуна, въ 58 г —орргевва: 

Клодіемъ, при посредствѣ консуловъ Л. Пиэоиа и А. Габинія. — те 

йейіввет — посвятилъ свои силы, т. е. сталъ на сторону... — ехвііпсіитг 
во время смутъ сенатъ потерялъ свое значеніе. — агтів г= изъ страхи 

передъ. вооруженными отрядами.—аЫесегапі—отказа мгсъ отъ...—іиі^ 

преданные тебѣ. Цицеронъ происходилъ ивъ огсіо едиезЬег и, какъ винов- 

пикъ примиренія всадническаго сословія съ сенатомъ, могъ разсчитывать 
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на преданность обоихъ сословій**—9іийіа тшъіЫфіогтаі; Извѣстно, 

что провинцішшщые юрода прислали въ Римъ депутатовъ ходатайство*- 

ватъ ва Цицерона. — оЫиН»•. орііиіагі (оМеіге, орет -іетге) игра 
•словъ, “ ■ - • • Щ 

N€0 ѵего ~'и все*таш..< не. — дно ѵЫеШ, подрав, ешп евве. ^ 96 

Кедаі.ш. поп педаі. Смыслъ: если граждане не видятъ пользы отъ 
смерти Клодія, то они неблагодарны, и Милонъ отказывается - отъ» дѣла 
своихъ руцъ; а если они только ивъ осторожности не хотятъ громко 
заявить, что смерть Клодія принесла польду и имъ' и государству, то 
Милонъ не отрицаетъ своего участія. — РІеЪет. •. ^Іесіегеі • •. (іеЛепігеі, 

Главная.мыслѵэтого періода ^рІеЪешйехіі еййеіетѵій, и потому главныя 
понятія поставлены въ началѣ и въ концѣ. Если замѣнить описательное 
выраженіе аѳ іесізве, ий ЙесіегеЬ простымъ ее Йехівве, то конструкція 
будетъ: еоттетогай ее поп тосіо уігйиіе ііехшзе, вей ейіат йгьЬив райгі* 

топіів йеіеніѵівве рІЫэет, е Гогшвів уевйгів іійтіпеЪай (слова Цпц., 

по этому іші.), цио ѵійа ѵевіга йийіог еввеЬ. — іп?ітап* тѵІЩцйіпет 

городскую чернь. — ^іееЬегеі =* ек.гони.іъ на свою сторону.— ігіЬив раігі- 

топЫёг нервов наслѣдство Милонъ подучилъ отъ отца; второе — отъ 
усыновившаго его дѣда со стороны матери, третье, но уже не наслѣдство, 

а состояніе, взялъ ва женою.. ФавстоЮ, дочерью Сулды. -~пе ѵов поп 

отісШагИ =что не пріобрѣлъ вашего расположенія. тнпвгШив, т. е. 
Ішіів #1а<ііайогіі8 еЬ всаепісіа.— ѵееігогит опІЬпиті разумѣются ожйо 
«Чиевіег и йгіЪипі аегагіі. осеигааііопеѳ* По обычаю того времени, 

кандидата на какую-либо должность встрѣчали привѣтствіями н сопрсъ 
вождали его друзья.^- ее весит аЫаіигит; въ благодарномъ воешь 
минаніи. 

ѵосет ргаесопів тойойе^иШе. Глашатай объявлялъ сначала ре- 96 

зультатъ подачи голосовъ, цо центуріямъ, а затѣмъ и объ окончательномъ 
результатѣ выборовъ, послѣ чего предсѣдатель торжественно провозгла¬ 

шалъ имя новаго консула (гепипйіайіо).^- рориіі ѵего сипсііз ви&га- 

дШ: преувеличеніе, такъ какъ выборы не состоялись и голосованіе было 
прервано шайкою Клодія. — Ігаес, т. е. войска, расположенныя войругь.— 

віЫ Iиіига ~ обратятся. -т?асіпогів — государственнаго преступленія? 

ер. § 67: поп іат кос Сіойіапит сгітеп Ытетив, аей Ьиав, Он. Рошреі..., 
виврісіопев* —ведиі — имѣть въ виду. — диі Ъепе/ісіо виов сіѵев ѵісе- 

вЧпі. Смыслъ: которымъ пришлось испытать неблагодарность своихъ 
согражданъ, не подучивъ отъ нихъ воздаянія за свои заслуги. 
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97 зі еззеі КаЪеѣйа гаііо = если слѣдуетъ принимать въ расчетъ. — 

ЪгеѵЫаіет ѵЫае = насъ въ нашей краткой жизни. — ровіегіёаШ ^еп. 

виЪі.; тетогіа (аЫ. саивае) перевести глаголомъ «напоминать». — 

аЬзепІез айеззетиз, тогіиі ѵіѵегетиз (д$ѵ[ів>(>оѵ): первое — у бла» 

годарныхъ современниковъ, второе — въ памяти потомства. — іп саеіит 

азсепОеге — достигаютъ безсмертія. 

98 іпдиіі: Мііо. — ѵеІиеЬаз здѣсь = ровіегііав («будущее поколѣніе»). — 

сит сопсеввіѵит. — отпев {асе* зиЫЫапІиг = всячески раздувается 

пламя.—ей асіом еі іпзЫіиІоз: первое указываетъ на состоявшіяся ужо 
празднества по случаю избавленія отъ Клодія, второе — на назначенныя 
по этому поводу на будущее время. —* сепШіта еі, иі оріпог, аііегат 

иі оріпог (ест не ошибаюсь) прибавлено не потому, чтобы Цид. не гналъ 
въ точности, сколько дней прошло со дня убійства Клодія, но потому, 

что онъ не желаетъ придавать рѣчи видъ кропотливой отдѣлки. — уиа.. * 

еа «тамъ... гдѣ». — йе Шо: о гибели Клодія. — ІаЬого — безпокоюсь. 

2. Ради дружбы Цицерона къ Милону (§§ 99 —103). 

99 сит (вдѣсь вм. диосі послѣ ІаиЗаге) Шо апіто ев — за твой образъ 

мис.гей. — МѵеИог указываетъ на насильственную раалуку. — Хес ѵего — 

и при этомъ... не. —ві въ уступит, смыслѣ, — ай —въ. — диегеЫа = 

право жаловаться. — таіе теНЬІ: таіе тегегі «поступать дурно». — 

Ооіогет іпигеЫв: сіоіогет іпнгеге «причинять жгучую боль». — зесі пе 

Липе диЫет ірвит иі сказано кратко вм. ве<1 пе Ыс диМеш ірве (Іоіог, 
диет тіЪі іпигііів, іапіив егіі, иі. — Опое оШѵіо = сиіив геі оЪИѵіо. — 

о&епйШіз: ойепсіеге аІідиМ іп аіідио «находить въ комъ-н. что-н. до¬ 

стойное порицанія». — сарііе — ѵііа. — РпхесШге ѵіхего = я кончу свои 

вѣкъ (собств. «отживу») со славою. 

100 а іме = «съ моей стороны». — ріеіаЫв: ріеіав вдѣсь «признатель» 

кость». — роІепЬіит, особенно Помпея.—арреііѵі по смыслу = слано 
шелъ навстрѣчу, не боялся навлечь на себя. — те зиррНсет аЫесі — 

я смиренно падалъ къ ногамъ. — іп соттыЫопет іиогит іетрогит 

сопіиіі = отдавалъ, въ тяжелыя для тебя минуты, въ твое распоряженіе.— 

диае іп те сопІиІШіз = которыми вы осыпали меня. — іп Лиіиз 

заіиіе = оправданіемъ Милона. — аиі... аидеаііз, аиі••• оссазига* 

еззе ѵіОеаІіз. Смыслъ: если вы не можете увеличить число вашихъ бла» 

го дѣяній ко мнѣ оправданіемъ Милона, то энайте, что съ гибелью его 
пропадутъ и всѣ ваши прежнія благодѣянія. 

101 ехзШит = мѣсто изгнанія. — поп зИ Іосио, т. е. не уважаютъ,' не 
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ЦИЦЕРОНЪ. РВЧЬ ЗА МИЛОН^ 102—104 

цѣнятъ.— паіигае /іпет: йпіз паіпгае «естественный конецъ живни».— 

еа тепіе (подрав, еэі), диа паіиз еві = остается при врожденномъ ему 

образѣ мыслей. — Капе ѵігіиіет аѣвігасѣпт рго сопсгеіо. — Мс, 

диі ргосгеаѵіі —родина, хотя собственно родиною Милона былъ Лану- 

вій, а не Римъ. — ргаевійепЫЬив: ргаевіДеге «служить ващитою».— 
ежреііеіиг, ехіегтіпаЫЬиг, ргоіеіеіиг: «изгонять», «лишать права 
пребыванія въ странѣ», «вышвырнуть». * 

аЬев: Кв. Цицеронъ находился въ Галліи при Цезарѣ, въ вваніи 102 

легата. — іешрогит іііогит: Циц. имѣетъ въ виду годъ своего изгна¬ 

нія. — аедпіегипі: асдиіевсеге аііциа ге «быть довольнымъ чѣмъ-либо» 

(ас^^1іе8се^е іп ге «находить удовлетвореніе въ чемъ»). 

диосі Іп те іапіит /асіпив асітіві: но-русски наоборотъ «до- 103 

пустить себя до чего-л.» или, свободно, «запятнать себя чѣмъ». — іпйісіа 

служитъ собственно дополненіемъ къ ішіа&аѵі раіе&сі ргоіиіі, а съ ехвМпхі 
соединено зевгматически, потому что ехвііп&иеге можно не іпсіісіа, а 
гет іп4іса1ат; подъ іпсіісіа соттипів ехіШ разумѣется эаговоръ Кати- 

лины. — ргоіиіі = вывелъ т свѣтъ, — ех (опіе Шо: раскрытіе заговора 
Катилины дѣйствительно послужило для Цицерона и для его близкихъ 
источникомъ всѣхъ бѣдъ. — те гейисет евве = моего возвращенія. — 

ЯоШе и т. д. Конструкція: поііѣе рай гесШшп асегЪіогет евве тіЫ. — 

ііівсевёѵ8: Циц. нигдѣ не говоритъ ех8ІІіит, такъ какъ приговоръ объ 
его изгнаніи состоялся уже послѣ его удаленія. — диі = дио тосіо. 

Заключительное слово (§§ 103—105). 

ТІЫпат /есіввепі — да соизволятъ. — расе Іиа. Это выраженіе упо¬ 

треблялось, когда желали смягчить неудовольствіе слушателей; можно 
перевести: съ твоего позволенія. — иііпат ѵіѵегеі анаколуѳъ, вы¬ 

званный длинною вставкою; въ зависимости отъ іесіззепѣ мы ожидали бы 
иЪ ѵіѵегеЬ. 

а ѵоЫ» употреблено, вм. ожидаемаго дат. п., во избѣжаніе дву- 10Ф 
смысденности. — Міпіте: надо предполагать, что Милонъ, услышавъ 
выраженное Циц-омъ пожеланіе, сдѣлалъ въ это время отрицательный 
жестъ, и вотъ Цицеронъ пользуется этимъ, чтобы выставить еще разъ 
на видъ безпристрастіе и мужество Милона, жестъ котораго онъ пере¬ 

даетъ этими словами. — ві ?огіе, подрав, поп іп раіхіа. — рго раігіа — 

служа родинѣ, именно въ борьбѣ съ врагами отечества. — а ѵоЫ» 

относится къ ехрпівит. 
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105 шівегаш, ві ашівегеі эффектная парононасія. — 8ей ?іпІ8 #и= 

но довольно. Этими словами Циц. съ большимъ мастерствомъ указываетъ 
на то, что ему измѣняютъ и физическія и нравственным силы: онъ 
такъ измученъ, что болѣе не въ силахъ говорить. — аийеаЫв, всіі. 
ішіісаге. — ів таооіте ргоЬаЫІ. Зная, 'въ какой зависимости судьи 
находились отъ Помпея, Циц. въ послѣднихъ словахъ рѣчи, съ особен¬ 

нымъ удареніемъ говоритъ, что ихъ оправдательный приговоръ встрѣ¬ 

титъ сочувствіе со стрроны Помпея. 
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Софоклъ. Траханянки съ введеніемъ, примѣчаніями, 24 ри¬ 
сунками и ключомъ къ лирическимъ размѣрамъ. Объясн. 
проф. Ѳ: Ф. Зѣлинскій.. і рубль. 

"Софоклъ. Царь .Эдипъ съ введеніемъ, примѣчаніями, 29 рис. 
и ключомъ къ лирическимъ размѣрамъ. Объясн. профессоръ 
Ѳ. Ф. Зѣлинскій. Изданіе второе.. і рубль. 

"Вергилій. Энеида. I п. съ введеніемъ, примѣчаніями, 27 рисун¬ 
ками и географическою картою. Объясн. проф. Д. И. Нагуев- 
скій. Изданіе шестое.. . . .. 

"Вергилій. Энеида. II п. съ введеніемъ, примѣчаніями, 13 ри¬ 
сунками и географическою картою. Объясн. проф. Д. И. На¬ 
гуевскій. Изданіе пятое . . . ... 

"Вергилій. Энеида. III п. съ введеніемъ, примѣчаніями, 4 ри¬ 
сунками и географическою картою. Объясн. проф'. Д. И. 
Нагуевскій. Изданіе третій ........... 

"Вергилій. Энеида. IV п. съ введеніемъ, примѣчаніями и 16 
рисунками. Объясн. С. И. Гинтовтъ. Изданіе второе . . 

"Горацій. Избранныя стихотворенія. Выпускъ I: Оды и эподы 
съ введеніемъ, примѣчаніями и 20 рисунками. Объясн. проф. 
О. А. Шеборъ. 

"Корнелій Нѳпотъ. Избранныя біограеіи съ введеніемъ, при¬ 
мѣчаніями, 42 рисунками и географическою картою. Объясн. 
Л. А. Георгіевскій. Изданіе четвертое.. 

"Ливій. I кн. съ введеніемъ, примѣчаніями, 40 риоункаии, 
2 географии, картами и планомъ Рима. Объясн. проф. 
И. В. Нетушилъ. Изданіе второе ........... 

"Ливій. XXI кн. съ введеніемъ, примѣчаніями, 27 рисунками 
и 2 географии, картами. Объясн. проф. Ѳ. Ф. Зѣлинскій. 
ИЗдаЯіе второе... 

♦Овидій. Избранныя стихотворенія съ введеніемъ, примѣчаніями, 
56 рисунками и картою звѣзднаго неба. Объясн. проф. 
И. В. Нетушилъ. Изданіе третье.. . 

Саллюстій. Кгуртинская война съ введеніемъ, примѣчаніями, 
24 рисунками и географическою картою. Объясн. К. А. Зем- 
бери. Изданіе второе.. ... 
Первое изданіе одобрено Учен. Комит. Мин. Нар. Проев. 

"Саллюстій. Заговоръ Еатилины съ введеніемъ, примѣчаніями, 
5 риз., географическою картою и планами Рима и римскаго 
форума. Объясн. проф. Д. И. Нагуевскій. Изданіе третье . 

"Дѳиарь. Записки о галльской войнѣ. Кн. I съ введеніемъ, при¬ 
мѣчаніями, 32 рисунками, 2 планами сраженій и географи¬ 
ческою картою. Объясн. С. А. Манштейнъ. Изданіе третье 

Цѳэарь. Записки о галльской войнѣ. Кн. VI съ введеніемъ, 
примѣчаніями, 31 рисункомъ и картою Галліи. Объясн. 
Н. В. Наумовъ. Изданіе второе.. . . 

"Цезарь. Записки о галльской войнѣ въ избранныхъ отрывкахъ 
(Войны Цезаря въ Галліи, Германіи и Британніи) съ ввод¬ 
ными статьями, примѣчаніями, рисунками, реальнымъ ука¬ 
зателемъ, 2 планами и картой Галліи. Обработалъ М. И. 
Ростовцевъ.. 

"Цицеронъ. Рѣчи противъ Еатилины съ введеніемъ, примѣ- 

50 коп. 
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50 КОН. 

40 коп. 

40 КОП. 

60 коп. 

60 коп. 

80 КОП. 

1 рубль. 

1 рубль. 

70 коп. 

60 коп. 

60 коп. 

40 коп. 

1 рубль. 

чаніями, 7 рисунками, географическими картами и планами Соо^Іе 



Рина и райскаго форума. Объясн. проф. И. В. Нетушилг. 
Изданіе второе ..70 код. 

♦Цицеронъ. Рѣчь за поэта Дрхія съ введеніемъ, примѣчаніями, 
4 рис. и географическими картами. Объясн. проф. И. В. 
Нетушилъ.... . 30 коп. 

"Цицеронъ. Рѣчь за Лигарія съ введеніемъ, примѣчаніями, 
2 рисунками и географическими картами. Объясн. В. А. 
Алексѣевъ.... . 30 коп. 

♦Цицеронъ. Рѣчь противъ Берреса. Кн. V: О казняхъ. Съ 
введеніемъ, примѣчаніями, 9 рисунками и картою Сициліи. 
Объясн. проф. Ѳ. Ф. Зѣлинскій. Изданіе второе.80 коп. 

♦Цицеронъ. Рѣчь въ защиту царя Дѳіотара съ введеніемъ, при¬ 
мѣчаніями, 3 рисунками и картою М. Азіи. Объяснилъ 
И. П. Цвѣтковъ.. 40 кои. 

♦Цицеронъ. Рѣчь въ защиту Пилона съ введеніемъ, примѣ¬ 
чаніями и 10 рис. Объясн. В. В. Ходыревъ. Изд. второе . 60 коп. 

Главный складъ изданій находится у Сергѣя Андреевича 
Манштейна (С.-Петербургъ, Николаевская ул., д. 61, кв. 1). 
Учебныя заведенія и ихъ воспитанники получаютъ, при выпискѣ книгъ 

непосредственно отъ издателя, 25°/о скидки съ номинальной стоимости 
книгъ. Расходы по пересылкѣ книгъ относятся- на счетъ покупателей. 

Тамъ же продаются: 

‘Гѳоргіѳвокій, М. А. Дровне-хлассичосМя реаліи. Справочная 
книга я повторительный курсъ для учениковъ старшихъ клас¬ 
совъ гимназій. Часть I: текстъ. Часть П: 125 рисунковъ въ 
тексту, отпечатанныхъ на плотной веленевой бумагѣ. Изда¬ 
ніе второе. Цѣна за обѣ части.70 кои. 

*Гинтовтъ, С. И. Отрывки изъ римскихъ писателей (преиму¬ 
щественно Цицерона н Ливія) съ краткими примѣчаніями 
для классныхъ, письменныхъ и устныхъ, переводовъ съ ла¬ 
тинскаго языка на русскій въ VI, VII и УІП классахъ гимназій 60 коп. 

Цвицинсвій, П. Я. Словарь къ Запискамъ Цезаря о галльской 
войнѣ въ избранныхъ отрывкахъ.• . . . 30 кои. 

Лѳпѳръ, Р. X. Отрывки изъ греческихъ писателей съ крат¬ 
кими примѣчаніями для классныхъ, письменныхъ и устныхъ, 
переводовъ съ греческаго языка на русскій въ VI, VII и 
VIII классахъ гимназій.60 коп. 

Любомудровъ, С. И. Словарь къ Походу 10 тысячъ гре¬ 
ковъ по Анабасису...30 коп. 

Машптѳйнъ, С. А. Матеріалы для усвоенія греческой эти¬ 
мологіи. Пособіе для учащихся н учащихъ. Изданіе второе 1 рубль. 
Первое вед. одобрено Учен. Еоннт. Мин. Нар. Проев. 

Мейеръ, И. И. Словарь къ избраннымъ стихотвореніямъ Ови¬ 
дія .40 коп. 

♦Стаотдивцѳвъ, Н. А. Введеніе къ чтенію Иліады и Одиссеи. 20 коп. 

Доэволено цензурою. С.-Петербургъ, 7 Мая 1898 года. 
Типо-Лят. И. А. Литвинова, СПБ. Измайловскій полкъ, 12 рота, № 14. 
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